
 

Zarządzenie Nr OR.0050.8.2022  

Wójta Gminy Dąbrowa   

z dnia 14 stycznia 2022 r. 

 

 

 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z hali sportowej w Dąbrowie  

 

 

  

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834) oraz § 1 Uchwały  

Nr XXVII/248/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 lutego w sprawie powierzenia uprawnień 

Wójtowi Gminy Dąbrowa (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2021 r. poz. 619),  

zarządzam co następuje: 

  

 

§ 1. Ustala się wysokość opłat za korzystanie z hali sportowej w Dąbrowie  

w wysokości określonej w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

  

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji 

w Dąbrowie. 

  

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą  

od 1 lutego 2022 r. 

 

  

Wójt Gminy  

   /-/ Katarzyna Gołębiowska - Jarek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Nr OR.0050.8.2022 

z dnia 14 stycznia 2022 r. 

 

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z HALI SPORTOWEJ W DĄBROWIE  

obowiązujący od 1 lutego 2022 r. 

Zajęcia i wydarzenia sportowe  

odbywające się od poniedziałku do piątku 

Podmioty prowadzące zajęcia, osoby prawne i fizyczne. 100 zł/godz. 

 

Podmioty prowadzące zajęcia grupowe  

dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Dąbrowa 

30 zł/godz. 

Podmioty prowadzące treningi w ramach współzawodnictwa sportowego 

organizowanego przez odpowiedni dla danej dyscypliny  

polski związek sportowy, w ramach zadania dofinansowanego (dotacja)   

z budżetu gminy Dąbrowa. 

30 zł/godz. 

Podmioty prowadzące zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży szkolnej  

w ramach zadania dofinansowanego (dotacja)  

z budżetu gminy Dąbrowa.  

zwolnione z opłat 

Wydarzenia sportowe, turnieje, rozgrywki . 

 

100 zł/godz. 

Wydarzenia sportowe, turnieje, rozgrywki 

objęte patronatem Wójta Gminy Dąbrowa. 

 

opłata ustalana indywidualnie 

Zajęcia i wydarzenia sportowe  

odbywające się w soboty i niedziele 

Podmioty prowadzące zajęcia, osoby prawne i fizyczne. 120 zł/godz. 

Podmioty prowadzące zajęcia grupowe  

dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Dąbrowa. 

30 zł/godz. 

Podmioty prowadzące treningi w ramach współzawodnictwa sportowego 

organizowanego przez odpowiedni dla danej dyscypliny  

polski związek sportowy, w ramach zadania dofinansowanego (dotacja)   

z budżetu gminy Dąbrowa. 

30 zł/godz. 

Podmioty prowadzące zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży szkolnej  

w ramach zadania dofinansowanego (dotacja)  

z budżetu gminy Dąbrowa. 

zwolnione z opłat 

Wydarzenia sportowe, turnieje, rozgrywki. 

 

120 zł/godz. 

Wydarzenia sportowe, turnieje, rozgrywki 

objęte patronatem Wójta Gminy Dąbrowa. 

 

opłata ustalana indywidulanie 

Imprezy kulturalne, artystyczne i inne. 

Osoby prawne i fizyczne. 120 zł/godz. (do 100 osób) 

220 zł/godz. (100 - 300 osób) 

320 zł/godz. (powyżej 300 osób) 

 

Imprezy objęte patronatem Wójta Gminy Dąbrowa.  

 

opłata ustalana indywidualnie 

 

* W czasie ferii i wakacji opłaty za korzystanie z hali sportowej w Dąbrowie ustalane są indywidualnie 


