
Uchwała Nr X/79/2015 

Rady Gminy Sochocin 

z dnia 19 listopada 2015 r. 

 

zmieniająca Uchwałę Nr X/82/2008 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2008 r.  

w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z sali gimnastyczno – sportowej przy 

Publicznym Zespole Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie. 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust.1 w związku z art. 

45 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 

1515.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku nr 1 do Uchwały Nr X/82/2008 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 

2008r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z sali gimnastyczno – sportowej przy 

Publicznym Zespole Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie, wprowadza się 

następujące zmiany: 

§ 13.  Otrzymuje brzmienie: 

„1. Za korzystanie z hali gimnastyczno – sportowej mogą być pobierane opłaty na zasadach 

odrębnie określonych. 

2. Nieodpłatne są: 

1) zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych  

i ponadgimnazjalnych z terenu gminy Sochocin oraz uroczystości i zawody sportowe  

z udziałem uczniów wskazanych szkół, organizowane przez ich dyrekcję, 

2) imprezy, których organizatorem lub współorganizatorem jest gmina Sochocin, 

3) zajęcia sportowe realizowane na zlecenie gminy Sochocin, w ramach umów  

o świadczenie usług z zakresu sportu i kultury fizycznej, zawieranych w trybie ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

4) zajęcia sportowe dla mieszkańców gminy Sochocin.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

      

 

 



Uzasadnienie 

do Uchwały Nr X/79/2015 

Rady Gminy Sochocin 

z dnia 19 listopada 2015 r. 

 

zmieniającej Uchwałę Nr X/79/2008 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2008 r.  

w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z sali gimnastyczno – sportowej przy 

Publicznym Zespole Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie. 

 

 Zgodnie z art. 18 ust. 2, pkt 15, art. 40 ust. 2, pkt 4 i art. 41 ust. 1 w związku z art. 45 

ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1515.)  

do kompetencji organu stanowiącego gminy należy określenie zasad i trybu korzystania z sali 

gimnastyczno – sportowej przy Publicznym Zespole Szkół i Przedszkoli Samorządowych  

w Sochocinie.   

W celu umożliwienia nieodpłatnego korzystania z sali gimnastyczno - sportowej przez 

mieszkańców gminy Sochocin zasadne jest wprowadzenie do uchwały zapisu dotyczącego tej 

możliwości. Celem regulacji jest integrowanie mieszkańców poprzez umożliwienie im 

nieodpłatnego korzystania z urządzeń i wyposażenia sali w celu uprawiania kultury fizycznej. 

 Wobec wzrastającej aktywności mieszkańców i ich uwag w tej sprawie, celowe  

i konieczne stało się doprecyzowanie tego zagadnienia, poprzez wprowadzenie do uchwały  

w  punktu 4 o treści „zajęcia sportowe dla mieszkańców gminy Sochocin”. 

 

 

 

 

 


