
                                                  

                                                   Zarządzenie nr 8 /2013 

                                                   Burmistrza  Książa Wlkp. 

                                                   z dnia  12 lutego 2013 roku 

 

 

            w sprawie  ustalenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Książ Wlkp. 

                               oraz wysokości stawek za najem świetlic wiejskich. 

 

               Na podstawie art.30 ust.2, pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz..U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z  późniejszymi zmianami) w związku z § 8 ust.2 uchwały 

Nr  XLII/297/2010 Rady Miejskiej Książa Wlkp. z dnia 17 maja 2010 r.  w sprawie zasad 

przekazywania składników mienia gminnego oraz zasad przekazywania środków budżetowych na 

realizację zadań przez sołectwa  ( Dz.Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 160 

poz.3031) oraz po zasięgnięciu opinii sołtysów sołectw  z a r z ą d z a m   co następuje: 

 

 

       § 1. Zarządzenie określa zasady korzystania ze świetlic wiejskich stanowiących własność 

Gminy Książ Wlkp. 

       § 2.1.Majątkiem świetlicy w ramach zwykłego zarządu, zarządza sołtys lub gospodarz 

świetlicy. 

          2. Ze świetlicy korzystać mogą mieszkańcy wsi oraz  inne osoby po wcześniejszym 

uzgodnieniu z sołtysem lub gospodarzem świetlicy.        

        § 3.1.Odpłatne wynajęcie świetlicy odbywa się zgodnie z cennikiem opłat ustalonym przez 

Burmistrza, a stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

          2. Podstawą wynajęcia świetlicy jest pisemna umowa zawarta przez  sołtysa 

(gospodarza świetlicy) z osobą ubiegającą się o wynajęcie. 

          3. Umowa winna zawierać w szczególności: 

              1) imię, nazwisko i adres osoby najmującej, 

              2) rodzaj i charakter imprezy, na którą najmowana jest świetlica, 

              3) datę, oraz planowany czas korzystania ze świetlicy, 

              4) wysokość opłaty za korzystanie ze świetlicy oraz termin zapłaty, 

              5) zgodę najemcy na usunięcie usterek powstałych w czasie najmu w przypadku 

o którym mowa w ust.6,         

           4. Przy każdorazowym przekazaniu świetlicy w wynajem sołtys lub gospodarz świetlicy 

wraz z osobą na rzecz której następuje przekazanie sprawdzają stan pomieszczeń, urządzeń oraz 

wyposażenia. Fakt ten odnotowują w umowie o wynajem . 

            5. Za ewentualne szkody w przedmiocie najmu  odpowiada najemca.   

Najemca winien naprawić szkodę w terminie i w sposób uzgodniony z sołtysem lub z gospodarzem 

świetlicy. 

             6. W przypadku niewykonania obowiązków, o których mowa w ust.5, szkoda zostanie 

naprawiona przez Sołectwo w/g własnego wyboru, a najemca obciążony kosztami. 

             7. Imprezy oraz inne spotkania o charakterze zorganizowanym (np. szkolenia, pokazy), 

winny być zgłaszane do sołtysa lub gospodarza świetlicy celem ujęcia ich w harmonogramie imprez 

na dany rok. Zgłoszenie winno zawierać w szczególności informacje dotyczące: 

             1) organizatora przedsięwzięcia, 

             2) osoby odpowiedzialnej za organizację przedsięwzięć  które ukończyły 18 lat, 

             3) przewidywanej  ilości osób,   

  4) czasu oraz godzin w jakich odbywać się będzie przedsięwzięcie, 
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      § 4. Zasady dotyczące wynajmowania świetlic stosuje się odpowiednio w przypadku 

nieodpłatnego udostępniania pomieszczeń świetlicy. 

  

     

      § 5. 1.Wzór umowy najmu świetlicy i wzór umowy o nieodpłatne udostępnianie świetlicy 

do korzystania stanowią załącznik nr 2 i 3 do zarządzenia. 

         2. Wzory umów o których mowa w ust.1 nie dotyczą przypadków, w których dla dokonania 

stosownych rozliczeń ( np. środki unijne) koniecznym jest skorzystanie z wzoru umowy odrębnie 

określonego. 

 

 

      § 6. Traci moc moc Zarządzenia Nr 177/2011 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 16 grudnia 

2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Książ Wlkp. oraz 

wysokości stawek za najem świetlic wiejskich. 

 

 

      § 7.Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Gospodarczego. 

 

 

      § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2013 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                       Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2013 
                                                                                                         Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 12 lutego 2013 r. 

 

 

 

       Stawki opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich stanowiących własność 

       Gminy Książ Wlkp. 
 

 

        1. Za korzystanie ze świetlic wiejskich: 

 

- w miejscowościach: 

  

           Chwałkowo Kościelne: 

        1) wesela - 300,- zł 

        2) komunie - 130,- zł 

        3) imprezy rodzinne: urodziny, imieniny, chrzciny, poczęstunek po pogrzebowy oraz 

            inne w gronie rodzinnym - 120,- zł 

        4) inne imprezy  - 250,- zł 

         

            Kiełczynek: 
        1) wesela - 130,- zł 

        2) komunie - 100,- zł 

        3) imprezy rodzinne: urodziny, imieniny, chrzciny, poczęstunek po pogrzebowy oraz 

            inne w gronie rodzinnym - 100,- zł 

        4) inne imprezy - 130,- zł 

 

           Kołacin: 
        1) komunie - 100,- zł 

        2) imprezy rodzinne: urodziny, imieniny, chrzciny, poczęstunek po pogrzebowy oraz 

            inne w gronie rodzinnym - 100,- zł 

        

            Konarzyce: 

        1) wesela - 150,- zł 

        2) imprezy rodzinne: urodziny, imieniny, chrzciny, poczęstunek po pogrzebowy oraz 

            inne w gronie rodzinnym - 130,- zł 

        

            Radoszkowo: 

        1) wesela - 80,- zł 

        2) komunie - 80,- zł 

        3) imprezy rodzinne: urodziny, imieniny, chrzciny, poczęstunek po pogrzebowy oraz 

            inne w gronie rodzinnym - 70,- zł 

        4) inne imprezy  - 60,- zł 

 

  

         Włościejewki: 
        1) komunie - 50,-zł 

        2) imprezy rodzinne: urodziny, imieniny, chrzciny, poczęstunek po pogrzebowy oraz 

            inne w gronie rodzinnym - 50,- zł 

        3) inne imprezy  - 50,- zł 

 

 



            Zaborowo: 

        1) komunie - 100,- zł 

        2) imprezy rodzinne: urodziny, imieniny, chrzciny, poczęstunek po pogrzebowy oraz 

            inne w gronie rodzinnym - 80,- zł 

        3) inne imprezy  - 80,- zł 

 

           Zakrzewice: 
        1) komunie - 100,- zł 

        2) imprezy rodzinne: urodziny, imieniny, chrzciny, poczęstunek po pogrzebowy oraz 

            inne w gronie rodzinnym - 80,- zł 

 

        2. Za korzystanie ze świetlic wiejskich w miejscowościach wymienionych w ust.1: 
        -  spotkania o charakterze zorganizowanym ( np. szkolenia, pokazy) – 130,- zł    

              

        3.Korzystający ze świetlicy  zobowiązany jest ponadto do wniesienia opłaty za: 

 

           1)zużycie energii elektrycznej wg wskazań liczników spisanych w dniu udostępnienia 

              i w dniu zdania sali wg aktualnie obowiązujących taryf; 

           2) zużycie wody,  wg wskazań liczników spisanych  w dniu udostępnienia i w dniu zdania   

               sali, według ceny obowiązującej na terenie gminy  Książ Wlkp.;    

           3) odprowadzenie ścieków w ilości odpowiadającej zużyciu wody w/g ceny obowiązującej      

               na terenie gminy Książ Wlkp. za ścieki dowożone do oczyszczalni ścieków; 

           4) kwotę 10,- zł  za zgromadzone odpady stałe jeżeli korzystający ze świetlicy nie usuwa 

ich na własny koszt. 

 

         3.Opłaty o których mowa w ust.1,2 i 3 podlegają opodatkowaniu należnym podatkiem od 

towarów i usług . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                    Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 8/ 2013 
                                                                                                     Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 12 lutego 2013 r.    
        

UMOWA  NAJMU 

 

zawarta w dniu ........................................20... r. pomiędzy Sołectwem 

 

........................................................................................... reprezentowanym przez: 

 

1. ..........................................................................  Sołtysa, Gospodarza świetlicy 

 

zwanym dalej Wynajmującym 

 

a 

.............................................................................................zam. ................................................... 

 

...........................................................nr dowodu osobistego, ......................................................... 

 

nr NIP .................................................. nr tel. kontaktowego ......................................................... 

 

zwanym dalej Najemcą 

                                                                  § 1. 

 

Przedmiotem umowy jest wynajem sali w świetlicy wiejskiej w ..........................wraz z zapleczem 

 

kuchennym w  dniu  ........................................................................................................................... 

                                                ( od godziny w dniu do godziny dnia ) 

w celu 

 

zorganizowania ............................................................................................................................. 

 

....................................................................................................................................................... 

                                                                  § 2. 

 

1. Najemca zobowiązany jest do zapłaty : 

 

a) czynsz za wynajem sali  .........................zł słownie: ....................................................................... 

 

b) opłata za zgromadzone nieczystości stałe w kwocie  .........zł, słownie: ......................................... 

 

.............................................................................................................................................................. 

c) opłata za zużycie energii elektrycznej, wody w/g wskazań liczników 

 

d)  opłata za odprowadzenie ścieków w ilości odpowiadającej zużyciu wody (w/g ceny 

obowiązującej za ścieki dowożone do oczyszczalni ścieków) 

 

e) inne opłaty: ................................................................................................................................... 

                                                                  

2. Opłaty o których mowa w ust.1 pkt. a, b,c,d  podlegają opodatkowaniu należnym 

 

podatkiem od  towarów i usług VAT. W zależności od rodzaju opłaty w/w podatkowi może 

 

podlegać opłata wskazana w ust.1 pkt e. 
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3. Czynsz i opłata o których mowa w ust.1 pkt. a i b zostały ustalone zarządzeniem nr 8/2013 

 

Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 12 lutego 2013 r. w  sprawie ustalenia regulaminu korzystania 

 

ze świetlic wiejskich Gminy Książ Wlkp. oraz wysokości stawek za najem świetlic wiejskich. 

 

4. Najemca  zobowiązany jest do uregulowania należności o których mowa w § 2 niniejszej 

 

    umowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury. 

 

5. Przekazanie i odbiór świetlicy następuje przy udziale: najemcy bądź osoby przez niego 

 

    upoważnionej oraz sołtysa lub gospodarza świetlicy. 

                                                                § 3. 

 

1.W przypadku powstania szkody w przedmiocie najmu np. zaginięcia, zniszczenia lub uszkodzenia 

 

   wyposażenia sali lub stałych jej elementów, najemca zobowiązany będzie do jej pokrycia w pełnej 

 

   wysokości. 

 

2. Na okoliczność powstania szkody Wynajmujący z udziałem Najemcy sporządzi protokół 

  

    powstania szkody. W protokole określa się w szczególności rodzaj wyrządzonej szkody, sposób 

     

    i termin jej naprawienia. 

 

3. Najemca wyraża zgodę na naprawienie szkody przez Sołectwo na jego koszt, jeżeli nie naprawi 

 

    jej w terminie i w sposób określony w protokole powstania szkody. 

                                                               § 4. 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

                                         

                              

                                                               § 5. 

                               

                                                               

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

            WYNAJMUJĄCY                                                           NAJEMCA 

 

 

 

 

 

  



                                                                                    Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 8 /2013 
                                                                                                    Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 12 lutego 2013 r.           
 

                                                   UMOWA   

 

zawarta w dniu ........................................20... r. pomiędzy Sołectwem 

 

........................................................................................... reprezentowanym przez: 

 

1. ..........................................................................  Sołtysa, Gospodarza świetlicy 

 

 

zwanym dalej  Sołectwem 

a 

.............................................................................................zam. ................................................... 

 

...........................................................nr dowodu osobistego, ......................................................... 

 

nr NIP .................................................. nr tel. kontaktowego ......................................................... 

 

zwanym dalej  Korzystającym 

 

                                                                  § 1. 

 

Przedmiotem umowy jest udostępnienie sali w świetlicy wiejskiej w ..........................wraz z 

 

zapleczem kuchennym w  dniu 

.......................................................................................................................... 

                                                ( od godziny w dniu do godziny dnia ) 

 

w celu 

 

zorganizowania ............................................................................................................................. 

 

....................................................................................................................................................... 

 

                                                                § 2. 

 

 . Przekazanie i odbiór świetlicy następuje przy udziale: Korzystającego bądź osoby przez niego 

 

    upoważnionej oraz sołtysa lub gospodarza świetlicy. 

 

                                                                § 3. 

 

1.W przypadku powstania szkody w przedmiocie objętym umową np. zaginięcia, zniszczenia lub 

 

uszkodzenia   wyposażenia sali lub stałych jej elementów, Korzystający  zobowiązany będzie 

 

do jej pokrycia w pełnej wysokości. 

 

 

 

 



2. Na okoliczność powstania szkody Sołectwo z udziałem Korzystającego  sporządzi protokół 

  

    powstania szkody. W protokole określa się w szczególności rodzaj wyrządzonej szkody, sposób 

     

    i termin jej naprawienia. 

 

3. Korzystający wyraża zgodę na naprawienie szkody przez Sołectwo na jego koszt, jeżeli 

 

    nie naprawi  jej w terminie i w sposób określony w protokole powstania szkody. 

 

                                                               § 4. 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

                                                                

                                                               § 5. 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

                                                                      

 

      ...............................................                                          ................................................. 

             ( Sołectwo )                                                                      ( Korzystający) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


