
Wójt Gminy 

Łysomice 

 

Zarządzenie nr 0050.187.2019 

Wójta Gminy Łysomice 

 

z dnia 31.12.2019 roku. 
w sprawie użytkowania kompleksów boisk sportowych 

wraz z zapleczami sanitarno-szatniowymi. 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zarządza się co następuje:  

 

§ 1. 

1. Ustala się następujący sposób użytkowania kompleksów boisk sportowych 
wraz z zapleczami sanitarno-szatniowymi: 

a.  wybudowane w ramach projektu „Moje boisko Orlik 2012” 

− Orlik Turzno- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Turznie całodobowo  
z wyłączeniem godzin organizacji i przeprowadzania zajęć sportowo 
rekreacyjnych przez lokalnego animatora sportu  

− Orlik Ostaszewo- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ostaszewie 
całodobowo z wyłączeniem godzin organizacji i przeprowadzania zajęć 
sportowo rekreacyjnych przez lokalnego animatora sportu i LZS 

Mustang Ostaszewo 

− Orlik Gostkowo – animator sportu w godzinach organizacji  
i przeprowadzania zajęć sportowo rekreacyjnych , w pozostałych 
czasie obiekt zamknięty 

b. Boisko wielofunkcyjne w Łysomicach - Dyrektor Szkoły Podstawowej w 
Łysomicach całodobowo z wyłączeniem godzin organizacji  
i przeprowadzania zajęć sportowo rekreacyjnych przez wyznaczoną 

osobę przez Urząd Gminy Łysomice  
c. Boisko sportowe w Ostaszewie – całodobowo wyznaczeni członkowie 

LZS Mustang Ostaszewo w porozumieniu z odpowiedzialnym za boisko 

pracownikiem Urzędu Gminy Łysomice 
d. Boiska wiejskie – całodobowo sołtysi wsi. 

 



§ 2. 

Obowiązki użytkowników odpowiedzialnych za obiekty  

1) korzystanie z obiektu i jego urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem; 
2) zabezpieczenie budynków oraz obiektów poprzez ich zamknięcie ( drzwi, 

bramy) i załączenie instalacji alarmowych jeżeli są wyposażone po 

zakończeniu zajęć 
3) niezwłoczne informowanie Urzędu Gminy o wszelkich uszkodzeniach 

urządzeń i innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na 

bezpieczeństwo użytkowników.  

§ 3. 

1. bieżące utrzymanie boisk realizowane będzie przez Urząd Gminy 
Łysomice zgodnie z zawartymi umową w tym zakresie z wykonawcą, 

2. za przeglądy budynków znajdujących się na terenie w/w obiektów 
odpowiedzialny jest pracownik  Urzędu Gminy Łysomice. 

3. koszty związane z remontami i naprawami infrastruktury boisk o 

których mowa w § 1 pkt. 1 lit a-c pokrywane będzie z budżetu Gminy 
Łysomice.   

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.  

 

WÓJT GMINY 

  Piotr Kowal 

 


