
ZARZĄDZENIE NR 168/2021 
BURMISTRZA ŁASKU 

z dnia 12 lipca 2021 r. 

w sprawie określenia warunków korzystania i zasad płatności z tytułu najmu bądź użyczenia sceny 
stanowiącej własność Gminy Łask. 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.  U. 2020 poz. 713, 
1378, 2021 poz. 1038) 

zarządzam co następuje: 

§ 1. Scena w pierwszej kolejności służyć ma do zabezpieczania wydarzeń organizowanych przez Gminę 
Łask oraz podległe jej jednostki. 

§ 2. W okresie, gdy scena nie jest wykorzystywana przez Gminę Łask i podległe jej jednostki, może być 
wypożyczana innym podmiotom z terenu Gminy Łask. 

§ 3. Scena może być udostępniana odpłatnie na podstawie umowy najmu. 

§ 4. Scena może być użyczona nieodpłatnie na podstawie umowy o użyczenie. 

§ 5. Zasady dotyczące wypożyczania i użytkowania sceny określa Regulamin, który stanowi 
Załącznik nr 1 do Zarządzenia. 

§ 6. Uchylam Zarządzenie Nr 145/14 Burmistrza Łasku z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia 
warunków korzystania i zasad płatności z tytułu najmu bądź użyczenia sceny stanowiącej własność Gminy 
Łask. 

§ 7. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty Kultury Promocji i Spraw 
Społecznych Urzędu Miejskiego w Łasku. 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Z-ca Burmistrza Łasku 
 
 

Lidia Sosnowska 
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Załącznik do zarządzenia Nr 168/2021 

Burmistrza Łasku 

z dnia 12 lipca 2021 r. 

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA SCENY 

I. Scena stanowi własność Gminy Łask i decyzje  o jej wykorzystywaniu podejmuje Burmistrz Łasku lub 
upoważniona przez niego osoba. 

II. Specyfikacja sceny: 

a.Zadaszenie dwuspadowe QUADROSYSTEM 290 

b.Wymiary: szer. 8 m, głęb. 6,6 m, wys. 5 m 

c.Powierzchnia podestów: 7,5 m szer. na 6,25 m głęb. 

III. Wykorzystywanie sceny ma służyć w pierwszej kolejności do zabezpieczania wydarzeń organizowanych 
przez Gminę Łask oraz podległe jej jednostki. 

IV. W okresie, gdy scena nie jest wykorzystywana przez Gminę Łask oraz podległe jej jednostki, może być 
wypożyczana innym podmiotom z terenu Gminy Łask. 

V. Warunki wypożyczania sceny: 

1. Każdy chcący wypożyczyć scenę zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu jak najwcześniej, znając 
datę i miejsce organizowanej przez siebie imprezy. 

2. Zgłoszenia przyjmowane są na piśmie w Urzędzie Miejskim w Łasku. 

3. Grafik i dokumentację związaną z wypożyczaniem sceny prowadzi Urząd Miejski  w Łasku. 

4. Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku jest odpowiedzialne za sprawne dysponowanie ww. sprzętem. 

5. Przed wypożyczeniem sceny wypożyczający podpisuje umowę stwierdzającą przyjęcie pełnej 
odpowiedzialności za scenę od chwili jej przekazania przez Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku. 

6. Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku jest zobowiązane wyznaczyć osobę koordynującą montaż 
i demontaż sceny w miejscu imprezy. 

7. Za transport i rozłożenie sceny odpowiedzialny jest wypożyczający. 

8. Po zwróceniu sceny do Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku i niestwierdzeniu przez jego pracowników 
żadnych uwag dot. stanu technicznego ww. sprzętu wypożyczającemu zostanie wystawiona faktura VAT. 

9. Opłaty za wypożyczenie sceny: 

(Ceny dot. wypożyczenia sceny na okres maksymalnie 3 dni. Każdy następny dzień wypożyczenia sceny lub 
zwłoki przy jej zwróceniu obciążony jest dodatkową należnością w wysokości 50% od ustalonej kwoty.) 

a.Jednostki budżetowe i zakłady budżetowe Gminy Łask są zwolnione z opłaty za wypożyczenie sceny. 

b.Pozostałe jednostki organizacyjne Gminy Łask 

-  stała opłata 250 zł + VAT 

c.Ochotnicze straże pożarne oraz parafie z terenu Gminy Łask (uroczystości jubileuszowe, odpusty) 

-  stała opłata 250 zł + VAT 

d.Szkoły niepubliczne z terenu Gminy Łask lub stowarzyszenia prowadzące szkoły niepubliczne z terenu 
Gminy Łask, organizujące imprezę na rzecz prowadzonej szkoły 

-  stała opłata 100 zł + VAT 

e.Pozostałe podmioty z terenu Gminy Łask 

-  stała opłata 400 zł + VAT 
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