
 

 

 

Z a r z ą d z e n i e  Nr 60/2019 

Burmistrza Miasta i Gminy P I E R Z C H N I C A 

z dnia 16 kwietnia 2019 roku 

 

w sprawie: wprowadzenia zasad korzystania ze świetlic wiejskich oraz ich  

                    wynajmu 

 

 

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

(Dz. U. z 2019r. poz. 506) zarządzam co następuje: 

§ 1 

Wprowadza się w zasady korzystania ze świetlic wiejskich oraz ich wynajmu w Gminie 

Pierzchnica stanowiące załącznik Nr 1. 

§ 2 

Ustala się wzór wniosku w sprawie wynajmu świetlic stanowiący załącznik Nr 2. 

§ 3 

Ustala się wzór Protokołu zdawczo – odbiorczego przekazania świetlicy stanowiący 

załącznik Nr 3. 

§ 4 

Ustala się wzór umowy najmu stanowiący załącznik Nr 4. 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 

 do Zarządzenia Nr 60/2019 

Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica 

z dnia 16 kwietnia 2019r. 

 

Zasady korzystania  

ze świetlic wiejskich oraz ich wynajmu 

1. Świetlice wiejskie (w tym remizy OSP) są własnością Gminy Pierzchnica i ich 

dysponentem jest Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica.  

2. Na podstawie umowy dzierżawy lub umowy użyczenia mogą być przekazane w 

użytkowanie jednostce gminnej lub organizacji pozarządowej (OSP lub inne 

stowarzyszenie) realizującej zadania określone w pkt 3. 

3. Świetlice wiejskie służą rozwojowi życia kulturalnego mieszkańców danego sołectwa, 

w szczególności dla organizowania zajęć dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych w tym 

dla działalności kół gospodyń wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz innych 

grup formalnych lub nieformalnych. 

4.  Koszty utrzymania: energia elektryczna, woda, ścieki, przeglądy, ubezpieczenie oraz 

remonty pokrywa Gmina Pierzchnica.  

5. Burmistrz powierza dysponowanie dostępem do świetlicy sołtysowi danego sołectwa, 

a w przypadku remizy – Prezesowi OSP lub osobie wskazanej przez Zarząd OSP danej 

jednostki. Jest możliwość użyczenia części świetlicy dla działającego koła gospodyń 

wiejskich. W przypadku rezygnacji z prawa dysponowania świetlicą przez sołtysa lub 

osobę działającą w imieniu OSP (dotyczy remizy) albo stwierdzenia rażącej 

niegospodarności - dysponowanie świetlicą może być powierzone innej osobie. 

6. W przypadku uchwalenia przez zebranie wiejskie organizowania działalności 

świetlicowej dla dzieci i młodzieży – prawo do wstępu i korzystania ze świetlicy 

otrzymuje wychowawca danej świetlicy. 

7. W przypadku funkcjonowania w danym sołectwie koła gospodyń wiejskich – prawo 

wstępu i korzystania ze świetlicy ma koło gospodyń. 

8. Organizowanie spotkań dla mieszkańców przez Burmistrza, sołtysa, radnego, OSP lub 

koło gospodyń nie pociąga za sobą odpłatności za korzystanie ze świetlicy. 

9. Sołtys lub osoba, której powierzono dysponowanie świetlicą może udostępnić lokal 

zainteresowanej osobie zwanej dalej najemcą na zorganizowanie spotkania rodzinnego 

lub towarzyskiego za odpłatnością.  

10. Wynajem nie może kolidować z innymi spotkaniami organizowanymi w ramach 

działalności świetlicowej lub organizowanymi przez koło gospodyń. 

11. Najemca pokrywa zryczałtowaną opłatę za media (energia elektryczna, woda, ścieki) 

na konto urzędu gminy w wysokości: 150 zł brutto jeśli wynajem odbywa się w okresie 

od 1 kwietnia do 31 października i w wysokości 250 zł brutto jeśli wynajem odbywa się 

w okresie od 1 listopada do 31 marca (ze względu na zwiększone koszty z tytułu 

ogrzewania).  

12. Przy organizacji spotkania dla większej ilości osób (powyżej 30) opłata za energię, 

wodę i ścieki pobierana będzie na podstawie odczytów liczników zużycia powiększone 

o koszt ogrzewania w okresie zimowym (100zł) ale nie mniej niż w pkt 11. 

13. Udostępnienie świetlicy na zasadach określonych w pkt 9-12 musi być poprzedzone 

zawarciem umowy z Burmistrzem i uregulowaniem opłaty określonej w pkt 11. 



14. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie ewentualne szkody w tym 

zniszczony sprzęt lub wyposażenie. Może być pobierana kaucja na poczet ewentualnych 

szkód. 

15. Organizacje działające w świetlicach (OSP, koła gospodyń) - z tytułu udostępnienia 

świetlicy, o którym mowa w pkt 9 - mogą otrzymywać darowizny na swoją działalność 

statutową. 

16. W innych przypadkach nie uregulowanych niniejszym Zasadami należy stosować 

indywidualne uzgodnienia z Burmistrzem odnośnie udostępnienia świetlic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 2 

 do Zarządzenia Nr 60/2019 

Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica 

z dnia 16 kwietnia 2019r. 

 

                                                                           Pierzchnica, dnia ……………………………. 

………………………………….. 
Imię i nazwisko/ nazwa 

…………………………………. 
Adres 

…………………………………. 
Numer telefonu 

………………………………….. 
PESEL/NIP 

                                                            

                                                               Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica 

 

 

Wniosek o najem świetlicy 

 

Proszę o wynajem świetlicy wiejskiej w miejscowości: ………………………………………... 

wraz z wyposażeniem i urządzeniami. 

1. Najemca………………………………………………………………………………… 

2. Cel najmu : ……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………... 

3. Okres wynajmu …………………………………………………………………………. 

4. Przewidywana liczba uczestników spotkania …………………………………………... 

5. Osoba odpowiedzialna za utrzymanie porządku………………………………………… 

tel. ………………………………. 

                                                                                   ……………………………………. 

                                                                                                          Podpis osoby składającej wniosek 

 

Uwagi osoby dysponującej świetlicą: potwierdzam możliwość/ brak możliwości wynajęcia 

świetlicy* 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* 

 

……………………………………….. 

        /data i podpis burmistrza/ 

  

 

 * niepotrzebne skreślić 

 

 



Załącznik Nr 3 

 do Zarządzenia Nr 60/2019 

Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica 

z dnia 16 kwietnia 2019r. 

 

. 

Protokół zdawczo – odbiorczy świetlicy wiejskiej 

sporządzony w dniu………………. w lokalu stanowiącym przedmiot najmu w zgodnie z 

umową najmu przez dysponującego świetlicą wiejską w ……………………………………….. 

Pana/ Pani ………………………………………….(dysponent), przy udziale najemcy Pana/ 

Pani…………………………………….. (najemca) 

Dysponent oddaje w posiadanie, a najemca przyjmuje w posiadanie lokal świetlicy wiejskiej w 

………………………………… na dowód czego sporządzono niniejszy protokół. 

 

Strony potwierdzają ponadto że: 

1. Lokal wyposażony jest w niezbędny sprzęt potrzebny do zorganizowania uroczystości. 

2. Lokal znajduje się we właściwym stanie technicznym. 

3. Dysponent wydaje najemcy komplet kluczy. 

Najemca zgłasza następujące uwagi (szkody) do stanu wyposażenia lokalu: 

………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………….                                     ……………………………………….. 

/ data i podpis najemcy/                                                                 /data i podpis osoby dysponującej świetlicą/ 

 

 

 

Protokół zdawczo – odbiorczy  

sporządzony w dniu………………. w lokalu stanowiącym przedmiot najmu w zgodnie z 

umową najmu przez dysponującego świetlicą wiejską w ……………………………………….. 

Pana/ Pani ………………………………………….(dysponent), przy udziale najemcy Pana/ 

Pani…………………………………….. (najemca) 

Najemca oddaje, a dysponent przyjmuje lokal świetlicy wiejskiej w 

………………………………… na dowód czego sporządzono niniejszy protokół. 

 

Strony potwierdzają ponadto że: 

1. Lokal był użytkowany zgodnie z przeznaczeniem oraz został przywrócony do stanu 

poprzedniego. 

2. Lokal znajduje się we właściwym stanie technicznym, niepogorszonym. 

3. Najemca oddaje dysponentowi komplet kluczy. 

Dysponent zgłasza następujące uwagi (szkody) do stanu wyposażenia lokalu: 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

……………………………….                                     ……………………………………….. 

/ data i podpis najemcy/                                                                 /data i podpis osoby dysponującej świetlicą/ 

 



Załącznik Nr 4 

 do Zarządzenia Nr 60/2019 

Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica 

z dnia 16 kwietnia 2019r. 

 

Umowa najmu 

zawarta w dniu ……………….. w Pierzchnicy pomiędzy: 

Gminą Pierzchnica ul. Urzędnicza 6 26-015 Pierzchnica, reprezentowaną przez Burmistrza 

Miasta i Gminy Pierzchnica ……………………………………………..zwanym dalej 

„Wynajmującym” 

a: ……………………………………………………………………………………………….. 

             /imię i nazwisko i adres zamieszkania osoby fizycznej,  lub nazwa i adres osoby prawnej 

reprezentowanej przez Pana/Panią …………………………………………………………… 

legitymującym się dowodem osobistym …………………. wydanym przez………………….  

zwanym/ną dalej „Najemcą” 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest wynajęcie Najemcy świetlicy wiejskiej w ………………………… 

w celu …………………………………………………………………………………………. 

                                / rodzaj i charakter imprezy liczba uczestników/ 

Świetlica wynajmowana jest w okresie od dnia ……… godz. …….. do dnia ……….godz. …. 

§ 2 

1. Najemca zobowiązuje się do zapłaty Wynajmującemu zryczałtowanej opłaty za media 

w wysokości ………… zł w kasie Urzędu Miasta i Gminy Pierzchnica lub przelewem 

na konto Urzędu Nr 15 1020 2629 0000 9502 0015 8816 

2. Opłata uiszczana jest przez Najemcę z góry przed wydaniem lokalu. 

§ 3 

Najemca zobowiązany jest: 

1. Użytkować przedmiot umowy zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem, i bez 

zgody Wynajmującego nie może czynić zmian sprzecznych z tym przeznaczeniem. 

2. Oddania przedmiotu umowy w takim stanie, w jakim został mu udostępniony, tj. czysty, 

uporządkowany, bez uszkodzeń i braków w wyposażeniu. 

3. Pokryć wartość ewentualnych szkód. 

4. Obowiązany jest do użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami BHP, ppoż oraz sanitarnymi. 

5. Ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób przebywających w 

użytkowanym lokalu zwanym przedmiotem umowy. 

6. Obowiązany jest do wykonani wszelkich wymaganych prawem zgłoszeń prowadzonej 

imprezy, o ile takie są wymagane. 

7. W przypadku uchylania się od obowiązku zwolnienia i zwrotu świetlicy po wygaśnięciu 

umowy najmu, naliczona zostanie opłata wysokości trzykrotnej stawki określonej w 

umowie. 

8. Uregulowania należnych tantiem autorskich. 

§ 4 

Najemca oświadcza, że jest mu znany stan techniczny przedmiotu umowy. 

§ 5 

Najemca nie może przedmiotu umowy użyczać ani oddać do dyspozycji na podstawie umowy 

osobie trzeciej. 



§ 6 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 7 

Wszelkie opłaty wymagane odrębnymi przepisami o organizacji imprez ponosi Najemca. 

§ 8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. Sądem właściwym miejscowo do rozpatrywania sporów związanych z niniejszą 

umową jest sąd właściwy dla Wynajmującego. 

§ 9 

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

 

 

 

………………………………                                      …………………………………….. 

         /Wynajmujący/                                                                    /Najemca/ 

 

 


