Załącznik nr 1 do Regulaminu Rezerwacji
i Wynajmu Obiektów Sportowych na terenie Gminy Siechnice
z dnia 14.01.2020 roku

PUNKTACJA DO CENNIKA I PIERWSZEŃSTWA WYNAJMU OBIEKTÓW SPORTOWYCH
Punkty będą przyznawane w dwóch kategoriach: podmiotowej i przedmiotowej. Dodatkowe punkty
uzyskać może wniosek spełniający warunki określone w tabeli nr 3. Suma punktów będzie podstawą
przypisania do jednej z trzech grup cenowych. Suma punktów będzie, także podstawą w pracach Komisji
oceniającej wnioski o rezerwacje, jeżeli chodzi o określenie pierwszeństwa podmiotów do danego terminu
na danym obiekcie sportowym. W ramach jednej kategorii punktów nie sumuje się.
Punkty będzie przyznawała powołana przez Burmistrza Komisja oceniająca. Komisja obraduje na
posiedzeniach jawnych, w których będą mogli uczestniczyć wszyscy zainteresowani (bez prawa głosu).
Informacja o terminach obrad będzie ogłaszana na stronie internetowej gminy Siechnice
(www.siechnice.gmina.pl).
Komisja oceni złożone wnioski pod względem formalnym i przyzna im punktację zgodną z niniejszym
załącznikiem do zarządzenia Burmistrza.
Komisja zorganizuje jedno spotkanie wnioskodawców zainteresowanych wynajmem danego obiektu
sportowego. Podczas spotkania wnioskodawcy zgodnie z punktacją przyznaną przez Komisję oceniającą
dokonają podziału bezpłatnych godzin na danym obiekcie. Podział ten następuje w drodze konsensusu
pomiędzy członkami komisji i przedstawicielami wnioskodawców. Decydujący głos odnośnie sporów
powstałych podczas takiego posiedzenia komisji ma Przewodniczący Komisji.
Komisja nie będzie zwoływać dodatkowych spotkań dla poszczególnych obiektów, nawet w przypadku, gdy
jeden lub więcej wnioskodawców nie będzie brało udziału w obradach. W takim przypadku to członkowie
Komisji wskażą terminy w imieniu wnioskodawcy, biorąc pod uwagę złożony wniosek, przyznaną punktację
oraz dostępne godziny.
Ostateczną decyzję dotyczącą przydzielenia do odpowiedniej grupy cenowej oraz pierwszeństwa przy
przydzielaniu danego obiektu sportowego o danej godzinie (np. w przypadku terminu spornego dla kilku
klubów/stowarzyszeń nim zainteresowanych) będzie podejmował Przewodniczący Komisji.

Kluby i Stowarzyszenia sportowe oraz inne podmioty kwalifikujące się do grup cenowych
(i pierwszeństwa) 1 i 2, w których skład wchodzą osoby (uczestnicy zajęć, członkowie klubu) spoza
terenu gminy Siechnice, mogą być obciążani dodatkową opłatą proporcjonalną do liczby takich osób
uczestniczących w zajęciach, opłatą za najem obiektów sportowych zgodnie z obowiązującym
cennikiem.

Grupa cenowa (i pierwszeństwa) 1:
16 –40 pkt. (obiekty sportowe – pkt IV 3 Regulaminu)
Grupa cenowa (i pierwszeństwa) 2:
10 – 15 pkt. (obiekty sportowe nieodpłatnie - 50% stawki)
Grupa cenowa (i pierwszeństwa) 3:
0 – 9 pkt. (obiekty sportowe - pełna stawka)

Kategoria podmiotowa (tabela nr 1):
Nazwa
Punkty
Kluby sportowe i inne organizacje pozarządowe z terenu gminy Siechnice* prowadzące zajęcia dla
10 pkt.
dzieci młodzieży**
Uczniowie szkół z terenu gminy Siechnice* (powyżej 10 osób)
8 pkt.
Grupy młodzieży** z terenu gminy Siechnice (powyżej 10 osób)
8 pkt.
Kluby sportowe i inne organizacje pozarządowe z terenu gminy Siechnice* prowadzące zajęcia dla
5 pkt.
osób dorosłych
Grupy dorosłych (osób fizycznych) z terenu gminy Siechnice (powyżej 10 osób)
5 pkt.
Zakłady pracy prowadzące swoją działalność na terenie gminy Siechnice
5 pkt.
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Kategoria przedmiotowa (tabela nr 2):
Nazwa i rodzaj planowanego wykorzystania obiektu
Niekomercyjne imprezy o szczególnym znaczeniu społecznym i promocyjnym organizowane dla
mieszkańców gminy Siechnice
Realizacje programów związanych z wykonywaniem zadań własnych Gminy
Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu gminy Siechnice oraz organizacja imprez sportowych dla tej
grupy docelowej
Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Siechnice
Zajęcia dydaktyczne i rozgrywki sportowe szkół z terenu Gminy Siechnice w godzinach
popołudniowych w tygodniu
Szkolenie dorosłych z terenu gminy Siechnice uczestniczących w rozgrywkach ligowych
Szkolenie seniorów z gminy Siechnice na poziomie mistrzowskim
Zajęcia sportowe rekreacyjne niekomercyjne organizowane dla mieszkańców gminy Siechnice
Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych niekomercyjnych organizowanych dla mieszkańców
gminy Siechnice

Punkty
20 pkt.
10 pkt.
10 pkt.
10 pkt.
8 pkt.
8 pkt.
8 pkt.
8 pkt.
8 pkt.

* - działalność klubów/stowarzyszeń (oddziałów) zarejestrowana na terenie Gminy Siechnice lub osoby zamieszkałe na terenie
gminy Siechnice
**- osoby w wieku 15 – 18 lat

Dodatkowe punkty (tabela nr 3):
Nazwa
Punkty
Klub wnioskuje o przydział godzin (na zajęcia dla dzieci i młodzieży) na obiekcie (rodzaju obiektu),
który jest dedykowany dla danej dyscypliny sportowej tj. rozgrywki ligowe tej dyscypliny lub zawody
10 pkt.
rozgrywane są tylko na obiekcie zewnętrznym (np. piłka nożna) lub wewnętrznym (np. koszykówka)

