UCHWAŁA NR XII/92/2019
RADY GMINY BELSK DUŻY
z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów Gminnego Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Belsku Dużym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019r, poz. 506) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o
gospodarce komunalnej (Dz. U.2019r., poz. 712) Rada Gminy Belsk Duży uchwala, co
następuje:
&1
Ustala się stawki opłat za korzystanie z obiektów Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Belsku Dużym, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
&2
Traci moc uchwała Nr XLIV/257/2018 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 19 września 2018 roku
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Hali Sportowej przy Publicznym
Gimnazjum im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Belsku Dużym.
&3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Belsk Duży.
§4
Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Załącznik do Uchwały Nr XII/92/2019
Rady Gminy Belsk Duży z dnia 30.10.2019 r.

STAWKI OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
W BELSKU DUŻYM
&1
STAWKI OPŁAT
I.
HALA SPORTOWA GOSiR :
1. Trening i zajęcia sportowe
- cała hala – 80,00 zł/godz.
- cała hala (umowy długoterminowe min. 6 miesięcy) – 60,00 zł/godz.
1.a. W okresie wiosenno – letnim (maj – wrzesień) – stawka 50% ceny wyjściowej.
1.b. W dni ustawowo wolne od pracy – stawka 50% ceny wyjściowej.
2. Cele komercyjne
- cała hala – do indywidualnego uzgodnienia w zależności od długości wynajmu, dni
tygodnia i charakteru imprezy.
3. Sala fitness i siłownia
- wejście jednorazowe – 10,00 zł/godz.
- karnet 10 wejść – 50,00 zł.
- karnet miesięczny – 90,00 zł.
4. Sala konferencyjno – multimedialna - 50,00 zł/godz.
5. Mobilne miasteczko ruchu drogowego dla szkół spoza Gminy Belsk Duży – 150
zł/godz.
6. Wynajem powierzchni reklamowej – 10,00 m2/m-c.
II.
BOISKA TRAWIASTE WRAZ Z ZAPLECZEM SZATNIOWO – SANITARNYM
1. Boisko główne – 100 zł/godz.
2. Boisko treningowe – 80 zł/godz.
III.
ŚWIETLICA SPORTOWO – REKREACYJNA W STAREJ WSI.
1. Do celów niezwiązanych z działalnością sportowo – rekreacyjną – 500 zł/doba.
&2
WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA
1. Uzyskane środki finansowe stanowią dochód budżetu gminy;
2. Czas korzystania z obiektów określa się w pełnych godzinach zegarowych i liczy od
zajęcia obiektu przez wynajmującego, do jego opuszczenia.
3. Wszystkie podane stawki opłat są kwotami brutto.
4. Zwalnia się z ponoszenia opłat za korzystanie z obiektów GOSiR:
a. przedszkola i szkoły, których organem prowadzącym jest Gmina Belsk Duży,
b. organizatorów imprez sportowych i uroczystości zleconych przez Gminę lub
odbywających się pod patronatem Wójta Gminy Belsk Duży,

c. organizatorów imprez charytatywnych lub patriotycznych odbywających się pod
patronatem Wójta Gminy Belsk Duży,
d. zorganizowane grupy Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy
Belsk Duży,
e. osoby w wieku 65+ zamieszkałe na terenie gminy Belsk Duży,
f. młodzież zamieszkała na terenie gminy Belsk Duży do czasu ukończenia szkoły średniej
(ponadpodstawowej).
g. mieszkańców gminy Belsk Duży w ramach organizowanych inicjatyw lokalnych oraz
uczestników zebrań wiejskich organizowanych przez sołtysów lub rady sołeckie.
5. Stowarzyszenia finansowane z budżetu Gminy Belsk Duży korzystają bezpłatnie z
boisk trawiastych i świetlicy sportowo – rekreacyjnej w Starej Wsi, a z Hali sportowej
GOSiR przy zastosowaniu 50% zniżki.
6. Rodzice lub prawni opiekunowie w ramach projektu „Sportowe godziny dla rodziny”
korzystają bezpłatnie z hali sportowej w dni ustawowo wolne od pracy oraz w okresie
wiosenno – letnim (maj – wrzesień).

