
Zarządzenie Nr 229/17
Wójta Gminy Biesiekierz
 z dnia 11stycznia 2017 r.

w sprawie  zasad, trybu i opłat za udostępnianie  świetlic wiejskich stanowiących mienie
Gminy Biesiekierz

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U.2016.446 z późn. zm. ) ustala się co następuje: 

§ 1.

Wprowadza się zasady, tryb i opłaty za udostępnianie  świetlic wiejskich stanowiących mienie
Gminy Biesiekierz, stanowiące  załącznik do niniejszego zarządzenia

§ 2.

Traci moc zarządzenie nr 222/14 Wójta Gminy Biesiekierz dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie
określenia opłat i zasad wynajmu świetlic wiejskich stanowiących mienie Gminy Biesiekierz. 

§ 3.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wójt Gminy Biesiekierz
 /-/

 Andrzej Leśniewicz



Załącznik nr 1
 do Zarządzenia Nr 229/17
Wójta Gminy Biesiekierz 

z dnia 11 stycznia 2017r.

 Zasady, tryb i opłaty za udostępnianie  świetlic wiejskich 
stanowiących mienie Gminy Biesiekierz

Nieodpłatne użyczanie świetlic

§ 1

1. Świetlice  wiejskie  mogą  być  nieodpłatnie  udostępniane  na  potrzeby  realizacji  zadań
własnych  Gminy,  prowadzenia  działalności  statutowej  sołectw,  a  także  organizacji
pozarządowych,  podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (Dz.U.2016.1817) oraz innych grup nieformalnych, w tym
osób fizycznych, działających na rzecz mieszkańców gminy Biesiekierz, z zastrzeżeniem
prowadzenia działalności komercyjnej. 

2. Świetlice mogą być nieodpłatnie udostępniane, w szczególności w celach:
- przygotowań i organizacji zebrań, posiedzeń lub spotkań z mieszkańcami,
- przygotowań  i  organizacji  spotkań  okolicznościowych  lub  obchodów  świąt

i uroczystości, 
- przygotowań i organizacji imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i innych 

wydarzeń kierowanych do mieszkańców,
- realizacji projektów edukacyjnych, oświatowych, kursów i szkoleń dla mieszkańców,

w szczególności dzieci i seniorów, 
- spotkań lokalnych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. 

3. Koszty wynikające  z  wykorzystywania  świetlicy  do  celów  wskazanych  w niniejszym
paragrafie  pokrywane  będą  z  budżetu  Gminy  Biesiekierz,  z  wyjątkiem
ponadnormatywnego zużycia mediów. 

4. Koszty  zniszczeń,  uszkodzeń,  kradzieży  powstałych  w  trakcie  użytkowania  świetlicy
wiejskiej pokrywają – strona umowy użyczenia lub osoba fizyczna odpowiedzialna za
zniszczenia/uszkodzenia/ew. kradzież - w sytuacji, w której możliwa jest jej identyfikacja
lub  wskazanie.  W  pozostałych  przypadkach  koszty  pokrywa  organizator  i/lub
współorganizator wydarzenia.

§ 2

1. Podstawą do udostępnienia świetlicy jest złożenie „Wniosku o udostępnienie świetlicy”-
wg zał. nr 3 do  zarządzenia.

2. Wniosek składany jest w formie pisemnej, w sekretariacie Urzędu Gminy w Biesiekierzu
(76-039 Biesiekierz 103) lub elektronicznej, wysłanej na adres sekretariat@biesiekierz.eu 

3. Złożone wnioski rejestrowane są wg kolejności wpływu. 
4. Decyzję  o  wyrażeniu  zgody na  udostępnienie  i  jego  formie  podejmuje  jednoosobowo

Wójt Gminy Biesiekierz. 
5. W przypadku  kilku  wniosków o  udostępnienie  obejmujących  jeden  termin,  decyzję  o

udostępnieniu i jego formie podejmuje jednoosobowo Wójt Gminy Biesiekierz, mając na



względzie interes  mieszkańców lub ważność  sprawy podejmowanej z  wykorzystaniem
obiektu świetlicowego. 

6. W przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną należy wziąć pod uwagę możliwe
opóźnienie w rozpatrzeniu ze względu m.in. na późniejsze odczytanie skrzynki pocztowej
lub systemowe odrzucenie wniosku przez filtr antyspamowy. 

7. W  przypadku  wystąpienia  nagłych  i  nieprzewidzianych  okoliczności  Wójt  Gminy
Biesiekierz  zastrzega  sobie  możliwość  zmiany  terminu  lub  cofnięcia  zgody  na
udostępnienie. 

8. Ze  składania  wniosków  wyłączeni  są  Sołtysi,  realizujący  na  świetlicy  wydarzenia  o
charakterze krótkotrwałym, doraźnym. 

9. W  przypadku  organizacji  w/w  wydarzeń  Sołtys  zobowiązany  jest  do  sprawdzenia
dostępności sali oraz poinformowania opiekuna świetlicy. 

10. Nieodpłatne udostępnienie świetlicy może nastąpić w formie:
- użyczenia,  w  tym  użyczenia  z  poniesieniem  zryczałtowanych  i  określonych

indywidualnie  zwykłych  kosztów  utrzymania,  po  podpisaniu  umowy  użyczenia  i
protokołu zdawczo odbiorczego stanowiącego załącznik nr 4 do zarządzenia.

- współorganizacji  wydarzenia,  w  której  Gmina  występuje  jako  współorganizator  z
wniesieniem  zasobu  rzeczowego  do  przedsięwzięcia,  w  postaci  nieodpłatnego
udostępnienia świetlicy wraz z wyposażeniem,

- organizacji wydarzenia w ramach obowiązków przez opiekunów świetlic, zgodnie z
harmonogramem pracy na ww. stanowisku,

- organizacji wydarzenia w ramach działalności Sołtysów.

Odpłatne udostępnianie świetlic

§ 4

1. Świetlice wiejskie mogą być udostępniane odpłatnie w związku z: 
- organizacją  uroczystości  rodzinnych,  tj.  wesela,  chrzty,  komunie,  przyjęcia

urodzinowe, rocznicowe, uroczystości żałobne, itp., 
- organizacją  imprez  np.  zabawa  sylwestrowa,  zabawa  andrzejkowa,  impreza

karnawałowa, itp., 
- działalnością komercyjną.

2. Z udostępniania odpłatnego wyłączone są świetlice w miejscowości Cieszyn, Gniazdowo,
Laski Koszalińskie, Nowe Bielice, Warnino.

§ 5

1. Odpłatne udostępnienie świetlic odbywa się na zasadach określonych w §2 ust 1-7. 
2. Odpłatne udostępnienie świetlicy może nastąpić w formie najmu, po podpisaniu umowy i

protokołu  zdawczo  odbiorczego  stanowiącego  załącznik  nr  4  do  zarządzenia  oraz
uregulowaniu kwoty najmu w dniu podpisania umowy na numer  konta wskazanego w
umowie. 

3. Wysokość opłat za wynajem świetlic wiejskich określa cennik, stanowiący załącznik nr 2
zarządzenia  z wyłączeniem  sprzętu grającego należącego do wyposażenia świetlicy.

4. Koszty powstałe  w wyniku  zniszczenia/uszkodzenia/ew.kradzieży w trakcie użytkowania
świetlicy wiejskiej pokrywa – strona umowy najmu. 



Załącznik nr 2
 do Zarządzenia Nr 229/17
Wójta Gminy Biesiekierz 

z dnia 11 stycznia 2017r.

Opłaty za wynajem świetlic wiejskich Gminy Biesiekierz

Lokalizacja świetlicy Stawka za dzień
wynajęcia świetlicy wiejskiej

Biesiekierz 13 200,00 zł + VAT
Cieszyn 8b -
Gniazdowo 25 -
Kraśnik Koszaliński 5 200,00 zł + VAT
Laski Koszalińskie 25B -
Nowe Bielice 13 -
Parnowo 31 200,00 zł + VAT
Parsowo 19 200,00 zł + VAT
Warnino 6A -

Koszty mediów tj. energii elektrycznej, wody i ścieków, odpadów komunalnych - wliczone są
w cenę.



Załącznik nr 3
 do Zarządzenia Nr 229/17
Wójta Gminy Biesiekierz 

z dnia 11 stycznia 2017r.

Biesiekierz, dnia …………………………

……………………………………………… 
Nazwa podmiotu*
……………………………………………… 
Imię i nazwisko
………………………………………………. 
Adres
………………………………………………..
Telefon
………………………………………………..
NIP* / PESEL
………………………………………………..

Wójt Gminy Biesiekierz
Biesiekierz 103
76-039 Biesiekierz

WNIOSEK
o udostępnienie świetlicy wiejskiej

 Zwracam się z prośbą o udostępnienie świetlicy wiejskiej w miejscowości ..
……………………………… w dniu / w dniach ……………….. ………………………..., 
Cel / rodzaj spotkania ………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………….………………
Przewidywana liczba osób: ……………….……………………………………………….….. 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że znane mi są zasady udostępniania pomieszczeń świetlicy
wiejskiej  oraz  odpowiedzialności  za  powstałe  szkody. W  przypadku  powstałej  szkody
zobowiązuję się do jej naprawy lub pokrycia kosztów naprawy.

……………………………………
(czytelny podpis)

* dotyczy osoby prawnej 



Załącznik nr 4
 do Zarządzenia Nr 229/17
Wójta Gminy Biesiekierz 

z dnia 11 stycznia 2017r.

...……………….., dnia ………….

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

W dniu ………………………. o godz. …….. na podstawie zawartej umowy z dnia 
…………….. nr …………...…………………….. pomiędzy:
Gminą Biesiekierz z siedzibą 76-039 Biesiekierz 103, reprezentowaną przez 
…………………………………………………………………………………………………
a 
………..……………………………..…………………………..………………………….

………………………………………………………………………………………………

przekazuję Panu /i ………………………..   zam. …………………-  (osoba upoważniona w 
umowie) …………………………….......................................................................................
świetlicę wraz z wyposażeniem w miejscowości …………………………………………..

Rodzaj i stan mediów:

 stan licznika energii elektrycznej ...........................

 stan wodomierza ..........................

 stan licznika energii cieplnej ………………

Stan techniczny świetlicy wiejskiej
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Przejmujący  budynek świetlicy kwituje odbiór:

 .............  komplet/y kluczy do świetlicy wiejskiej

UWAGI
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………. …………………………….

(Podpis opiekuna świetlicy) (Podpis osoby przejmującej) 


