
ZARZĄDZENIE Nr 11/13 

Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie 

z dnia 12 sierpnia 2013 roku 

 

w sprawie wprowadzenia cennika usług świadczonych  

na Stadionie im. Zbigniewa Galka w Postominie 

 
Na podstawie § 10 ust. 1 pkt 5 załącznika Nr 1 do uchwały  

Nr XXXV/367/09 Rady Gminy Postomino z dnia 25 września 2009 r. w sprawie 
utworzenia Centrum Kultury i Sportu w Postominie i nadania statutu  
(Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 78, poz. 2055), zarządzenia Nr 281/2009 Wójta Gminy 
Postomino z dnia 30 grudnia 2009 r. oraz § 2 umowy użyczenia  
Nr 72243-2/1/2010 z dnia 01 stycznia 2010 r. zawartej między Gminą Postomino a 
Centrum Kultury i Sportu w Postominie zarządzam, co następuje: 
 
§ 1. Centrum Kultury i Sportu w Postominie, zwane dalej Centrum, administruje 

Stadionem im. Zbigniewa Galka w Postominie, zwanym dalej Stadionem. 
 
§ 2. 1. Wprowadza się cennik usług świadczonych na Stadionie w następującej 

wysokości: 
 

L.p.  Nazwa 
Cena brutto  

(w zł)  
za godzin ę 

1. trening indywidualny dla zawodników bez korzystania z 
urządzeń 

4,00 zł/osoba 

2. trening indywidualny dla zawodników wraz z korzystaniem 
z urządzeń 

5,00 zł/osoba 

3. trening grupy zorganizowanej bez korzystania z urządzeń 3,00 zł/osoba 

4. trening grupy zorganizowanej wraz z korzystaniem z 
urządzeń 

4,00 zł/osoba 

5. wynajem stadionu na zawody i mitingi lekkoatletyczne 150,00 zł 
6. wynajem płyty boiska piłkarskiego 250,00 zł 

 
2. Poprzez urządzenia, o których mowa w ust. 1 rozumie się skocznię i koło 

do pchnięcia kulą. 
3. Grupa zorganizowana, o której mowa w ust. 1 składa się z minimum  

6-ciu zawodników oraz instruktora lub trenera. 
 
§ 3. Poza opłatami, o których mowa w § 2. dodatkowo pobierana jest opłata za 

korzystanie z energii elektrycznej, w tym z oświetlenia wg odczytów  
z właściwych liczników. 

 
§ 4.     Ceny za usługi zawierają podatek VAT. 
 
§ 5. Zasady korzystania z szatni w sali sportowej, w tym z natrysków oraz 

wysokość innych opłat związanych z korzystaniem z mienia Zespołu Szkół 



w Postominie ustala każdorazowo dyrektor Zespołu Szkół w Postominie, 
76-113 Postomino 15, na podstawie odrębnych przepisów. 

 
§ 6. 1. Usługi związane z wynajęciem Stadionu są świadczone wyłącznie  

w przypadku wcześniejszej rezerwacji terminu i zakresu usług. 
2. Rezerwacji, o której mowa w ust. 1 należy dokonywać co najmniej 2 dni 

przed planowanym treningiem lub wynajęciem: telefonicznie, pod  
nr (59) 810 93 73 lub osobiście w Centrum, 76-113 Postomino 97. 

 
§ 7. W przypadku usług świadczonych regularnie wysokość opłaty 

zryczałtowanej ustalana jest indywidualnie przez dyrektora Centrum. 
 
§ 8. 1. Z opłat za usługi, o których mowa w § 2 zwolnione są w całości placówki 

oświatowe prowadzone przez Gminę Postomino, organizujące zajęcia 
sportowe dla uczniów w ramach zajęć wychowania fizycznego i zajęć 
pozalekcyjnych. 

2. Stowarzyszenia kultury fizycznej, prowadzące działalność sportową na 
rzecz mieszkańców Gminy Postomino mogą zostać zwolnione w całości lub 
w części z opłat za usługi, o których mowa w § 2, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Wysokość zwolnienia każdorazowo ustala dyrektor Centrum. 
 

§ 9. Specjalista ds. sportu Centrum prowadzi terminarz wynajęć Stadionu. 
 
§ 10. Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu  

i Specjaliście ds. sportu Centrum. 
 
§ 11. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 
 
§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą  

od dnia 13 sierpnia 2013 r. 
 
 
 

 

 

 


