
UCHWAŁA NR XXXI/260/13
RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM

z dnia 9 września 2013 r.

w sprawie powszechnego udostępnienia mieszkańcom boiska wielofunkcyjnego i parkingu w Staniszczach 
Małych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594) Rada Miejska w Kolonowskiem uchwala, co następuje : 

§ 1. Wielofunkcyjne boisko oraz parking w Staniszczach Małych przy Publicznej Szkole Podstawowej św. 
Jacka, które remontowane będą w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, zostaną przeznaczone do powszechnego użytku mieszkańcom Gminy 
Kolonowskie. 

§ 2. Ustala się Regulamin korzystania z boiska stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolonowskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Franciszek Klimas
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Załącznik do Uchwały Nr XXXI/260/13 

Rady Miejskiej w Kolonowskiem 

z dnia 9 września 2013 r. 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE 
PODSTAWOWEJ W STANISZCZACH MAŁYCH 

1. Wielofunkcyjne boisko oraz parking stanowi własność Gminy Kolonowskie i jest zlokalizowane przy 
Publicznej Szkole Podstawowej Staniszcze Małe Spórok im. św. Jacka w Staniszczach Małych. 

2. Boiskiem administruje Dyrektor Szkoły Podstawowej. 

3. Z boiska mogą korzystać indywidualnie lub grupowo: 

a) dzieci do lat 10 wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych, 

b) dzieci powyżej lat 10 i młodzież szkolna do 15. roku życia samodzielnie do zmroku za zgodą 
rodziców/opiekunów prawnych lub pod ich opieką do czasu zamknięcia obiektu, 

c) młodzież szkolna do 18. roku życia za zgodą rodziców/opiekunów prawnych, 

d) osoby dorosłe.

4. Od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1600 obiekt jest udostępniony uczniom szkoły na realizację 
zajęć edukacyjnych w zakresie wychowania fizycznego, sportowych zajęć pozalekcyjnych oraz innych zajęć 
rekreacyjno-sportowych. 

5. Obiekt jest ogólnodostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 1600 – 2000 (w okresie wiosenno-letnim 
do 2100) oraz w soboty i niedziele w godzinach 900 – 2000 (w okresie wiosenno-letnim do 2100). 

6. Administrator ma prawo zmienić godziny funkcjonowania obiektu w przypadku: 

a) organizacji uroczystości i imprez szkolnych, gminnych, itp., 

b) konieczności przeprowadzenia prac konserwatorskich, naprawczych i sprzątania, 

c) innych uzasadnionych okoliczności i wydarzeń.

7. Uczniowie na boisku szkolnym podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych przebywają pod opieką 
nauczyciela. 

8. Przed przystąpieniem do zajęć nauczyciel ma obowiązek sprawdzić stan nawierzchni i urządzeń sportowych. 

9. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do: 

a) przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i p.poż, 

b) używania odpowiedniego obuwia sportowego, 

c) przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych, 

d) utrzymania czystości i porządku na terenie obiektu, 

e) podporządkowania się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników szkoły.

9. Na terenie boiska zabrania się: 

a) przebywania osób pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, 

b) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających, żucia gumy, 

c) używania otwartego ognia, fajerwerków, niebezpiecznych narzędzi, broni, 

d) korzystania z urządzeń sportowych niezgodnie z ich przeznaczeniem, 

e) wnoszenia i używania sprzętu niesportowego, 

f) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska, 

g) wprowadzania zwierząt, 
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h) zaśmiecania, 

i) zakłócania porządku, używania wulgarnych słów, 

j) przebywania na obiekcie poza wyznaczonymi godzinami, 

k) przeszkadzania grupom zorganizowanym, 

l) zachowań stwarzających zagrożenie dla innych uczestników.

10. Administrator lub obsługa boiska ma prawo: 

a) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju, 

b) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,

11. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia znajdujące się na obiekcie, za wyrządzone szkody, ponoszą 
odpowiedzialność finansową. 

12. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu obiektu, 
niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach wykroczeń. 

13. Użytkownik jest zobowiązany do zgłaszania usterek technicznych i innych zagrożeń administratorowi lub 
obsłudze boiska. 

14. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać do administratora lub obsługi boiska. 

15. Administrator i obsługa obiektu nie ponoszą odpowiedzialności za: 

a) wypadki spowodowane w wyniku nie przestrzegania regulaminu i bieżących komunikatów, 

b) przedmioty i sprzęt osób korzystających z boiska.

16. Korzystanie z wielofunkcyjnego boiska jest bezpłatne dla wszystkich użytkowników. 

17. Wszelkie decyzje nie ujęte w niniejszym regulaminie podejmuje administrator. 

18. Zmiany w regulaminie mogą być wprowadzone przez administratora na uzasadniony wniosek organu 
prowadzącego, pracowników szkoły i innych upoważnionych instytucji. 

19. Skargi i wnioski należy zgłaszać do administratora.
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