
ZARZĄDZENIE NR 11/2020 
WÓJTA GMINY ANDRESPOL 

z dnia 19 lutego 2020 r. 

w sprawie ustalenia zasad najmu oraz wysokości opłat za korzystanie z sal lekcyjnych, gimnastycznych 
w placówkach oświatowych, obiektów oraz urządzeń sportowych i rekreacyjnych stanowiących mienie 

Gminy Andrespol 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), zarządzam co następuje: 

§ 1. Ustala się cennik opłat za korzystanie z sal lekcyjnych, gimnastycznych w placówkach oświatowych 
oraz obiektów i urządzeń sportowych, rekreacyjnych stanowiących mienie Gminy Andrespol stanowiący 
załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Ustala się wzór umowy udostępnienia boiska wielofunkcyjnego, stanowiącego załącznik nr 2 do 
niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Ustala się zasady najmu sal lekcyjnych i gimnastycznych, obiektów oraz urządzeń sportowych 
i rekreacyjnych stanowiących mienie Gminy Andrespol stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Andrespol. 

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr  69/2013 Wójta Gminy Andrespol z dnia  13 grudnia 2013 r. w sprawie 
odpłatności za wynajem sal lekcyjnych i gimnastycznych w placówkach oświatowych Gminy Andrespol. 

§ 6. Traci moc Zarządzenie Nr 117/2015 Wójta Gminy Andrespol z dnia 07 grudnia 2015 r. w sprawie 
określenia opłat i zasad najmu boisk sportowych w sołectwie Bedoń Wieś oraz sołectwie Justynów 
stanowiących mienie Gminy Andrespol. 

§ 7. Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji 
Publicznej Gminy Andrespol oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Andrespolu.
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 11/2020 

Wójta Gminy Andrespol 

z dnia 19 lutego 2020 r. 

CENNIK OPŁAT 
za korzystanie z sal lekcyjnych i gimnastycznych, obiektów oraz urządzeń sportowych i rekreacyjnych 

Gminy Andrespol 

BOISKA Wielofunkcyjne 

Lp. Rodzaj sprzedaży usług rozmiar Jednostka Cena (zł) 
1 Cele treningowe Małe 1h 10,00 
2 Mecz kontrolny Małe mecz 20,00 
3 Cele treningowe Duże 1h 30,00 
4 Mecz kontrolny  duże mecz 50,00 

 SALE lekcyjne  

Lp. Rodzaj sprzedaży usług Jednostka Cena (zł) 
1 Sala lekcyjna 1h lekcyjna 25,00 

2 Sala komputerowa 1h lekcyjna 60,00 

 SALE gimnastyczne 

Lp. Rodzaj sprzedaży usług Jednostka Cena (zł) 
1 Sala główna Liceum w Wiśniowej Górze 1h lekcyjna 100,00 

2 Sala do aerobiku Liceum w Wiśniowej Górze 1h lekcyjna 50,00 

3 siłownia 1h lekcyjna 50,00 

4 Sala Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze  1h lekcyjna 60,00 

5 Sala Szkoła Podstawowa w Justynowie z 
trybunami 1h lekcyjna 70,00 

6 Sala Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bedoniu Wsi 1 h lekcyjna 60,00  

ZEWNĘTRZNE BOISKA DO SIATKÓWKI I KOSZYKÓWKI 

Lp. Rodzaj sprzedaży usług Jednostka Cena (zł) 
1 Dla grup zorganizowanych 1h lekcyjna 20,00 

2 Dla klientów indywidualnych* 1h lekcyjna 5,00 

Id: 133A0898-F43E-4FE2-87E6-26F71931833C. Podpisany Strona 1



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 11/2020 

Wójta Gminy Andrespol 

z dnia 19 lutego 2020 r. 

Wzór umowy udostępnienia boiska wielofunkcyjnego 

Umowa udostępnienia boiska wielofunkcyjnego nr………. 

 Zawarta dnia………………..w 
siedzibie……………………..................................w……..…………………….. 

Pomiędzy…………………………………………………….dyrektorem……………………………… 

Zwanym dalej „Udostępniającym”, a………………………………………………, legitymującym się 
Dowodem osobistym (seria 
i numer)……………………………………..PESEL……………………………………….., zwanym dalej 
organizatorem. 

1. Udostępniający zobowiązuje się do udostępnienia nieodpłatnie organizatorowi boiska wielofunkcyjnego 
w celu realizacji zajęć……………………………………………………………………….. 

2. Udostępnienie przedmiotu umowy odbywać się będzie w dniach od…………………………………… do 
……………………………………………(dni tygodnia), 
w godzinach……………………………………………….. 

3. Udostępniający zobowiązuje się do udostępnienia odpłatnie organizatorowi boiska wielofunkcyjnego 
w celu realizacji……………………………………………………………………………………………… 

4. Udostepnienie przedmiotu umowy odbywać się będzie w dniach od…………….. do………………….. 
(dni tygodnia), w godzinach…………………………………………………. 

5. Organizator oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem korzystania z boiska wielofunkcyjnego 
i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień w czasie korzystania z obiektu. 

6. Organizator zobowiązuje się do ponoszenia odpowiedzialności za szkody wobec osób trzecich zaistniałe 
w czasie korzystania przez nie z przedmiotu umowy. 

7. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za szkody w udostępnionym mieniu spowodowane jego 
nieprawidłowym wykorzystaniem. 

8. Umowa zostaje zawarta na czas udostępnienia boiska wielofunkcyjnego organizatorowi podany 
w punkcie 2 umowy. 

9. Rozwiązanie umowy może nastąpić najpóźniej trzy dni przed planowanym udostępnieniem obiektu. 

10. Umowa może być rozwiązana w trybie natychmiastowym w przypadku: 

a) naruszenia zapisów Regulaminu korzystania z gminnych boisk  sportowych położonych w Gminie 
Andrespol określonego w Uchwale Nr XIV/129/15 Rady Gminy Andrespol z dnia 12 października 2015 r. 
w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z gminnych boisk sportowych położonych w Gminie 
Andrespol, 

b) innych nadzwyczajnych okoliczności, uniemożliwiających dalsze korzystanie z przedmiotu umowy. 

11. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

12. Wszelkie spory wynikłe w efekcie stosowania umowy rozstrzygać będzie są właściwy dla siedziby 
udostępniającego. 

13. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

Udostępniający       Organizator
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Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 11/2020 

Wójta Gminy Andrespol 

z dnia 19 lutego 2020 r. 

Zasady najmu sal lekcyjnych i gimnastycznych, obiektów oraz urządzeń sportowych i rekreacyjnych 
stanowiących mienie Gminy Andrespol, z wyłączeniem obiektów usytuowanych na terenie Gminnego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wiśniowej Górze 

1.  Najem boisk sportowych dla osób fizycznych oraz osób prawnych, z zamiarem wykorzystania 
infrastruktury oraz wyposażenia boisk w celach sportowo-rekreacyjnych jest  odpłatny. 

2.  O udostępnieniu infrastruktury boisk w sołectwie Bedoń Wieś decyduje Wójt Gminy Andrespol, 
w imieniu którego występuje Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Bedoniu Wsi, ul. 
Jarzębinowa 1, 95-020 Andrespol. 

3.  O udostępnieniu infrastruktury boisk w sołectwie Justynów decyduje Wójt Gminy Andrespol, 
w imieniu którego występuje Dyrektor Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi im. Jana Brzechwy 
w Justynowie, ul. Łódzka 17, 95-020 Andrespol. 

4.  Warunki najmu oraz odpłatność każdorazowo uregulowane będą stosowną umową zawartą z najemcą. 

5.  Nieodpłatnie udostępnia się boiska sportowe z przeznaczeniem na: 

a)  Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla uczniów publicznych szkół funkcjonujących na terenie Gminy 
Andrespol, 

b)  Zorganizowanie zajęć rekreacyjnych skierowanych do mieszkańców Gminy Andrespol, 

c)  Skorzystanie w celach rekreacyjno-sportowych z infrastruktury oraz wyposażenia boisk przez mieszkańców 
Gminy Andrespol. 

6.  Zasady korzystania z sal lekcyjnych i gimnastycznych w placówkach oświatowych Gminy Andrespol 
są ustalane w regulaminach opracowanych przez Dyrektorów Szkół. 

7.  Koszty korzystania ze wszystkich sal obejmują zarówno koszty osobowe związane z udostępnianiem 
pomieszczeń, urządzeń, sprzętu (np. koszty związane ze sprzątaniem), koszty eksploatacyjne – zużycie energii 
elektrycznej, gazu, centralne ogrzewanie, zużycie ciepłe i zimnej wody, odprowadzanie ścieków, wywóz 
śmieci. 

8.  Do cen podanych w niniejszym zarządzeniu dolicza się podatek od towarów i usług zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

9.  Dla podmiotów zewnętrznych prowadzących zajęcia dla uczniów szkół z terenu Gminy Andrespol 
stawki określone w niniejszym zarządzeniu mogą ulec obniżeniu do 50%. Warunkiem zastosowania obniżki 
jest udział w zajęciach minimum 80% uczniów placówek oświatowych Gminy Andrespol oraz brak odpłatności 
poobieranych przez podmioty w postaci składek członkowskich uiszczanych przez uczestników zajęć. 

10.  Dla podmiotów wymienionych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 poz. 688, z późn. zm.) odpłatność za wynajem obiektów może 
zostać obniżona do 25% ceny ustalonej w cenniku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

11.  Za najem najemca uiści należność w wysokości wskazanej w fakturze VAT wystawionej przez Gminę 
Andrespol.
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