ZARZĄDZENIE Nr 57/2015
WÓJTA GMINY BOĆKI
z dnia 31.12.2015 roku
w sprawie przyjęcia regulaminu wynajmu świetlic wiejskich w miejscowości
Jakubowskie, Nurzec, Bodaki, Piotrowo- Krzywokoły oraz Boćki stanowiących własność
gminy Boćki.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późniejszymi zmianami), zarządzam, co
następuje:
§ 1. Ustala się Regulamin korzystania ze świetlic wiejskich w miejscowości Jakubowskie,
Nurzec, Bodaki, Piotrowo- Krzywokoły oraz Boćki, stanowiący załącznik do niniejszego
Zarządzenia, celem określenia zasad, trybu i opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od
1.01.2016r. Podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy
Stanisław Derehajło

Załącznik do Zarządzenia Nr 57/2015
WÓJTA GMINY Boćki
z dnia 31.12.2015r.

Regulamin wynajmu świetlic wiejskich w miejscowości Jakubowskie, Nurzec, Bodaki, PiotrowoKrzywokoły oraz Boćki stanowiących własność gminy Boćki
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Ustala się zasady korzystania ze świetlic wiejskich i ich wyposażenia w miejscowości
Jakubowskie, Nurzec, Bodaki, Piotrowo- Krzywokoły oraz Boćki.
2. Świetlice wiejskie stanowią własność Gminy Boćki i przekazane zostały w użytkowanie
społeczności wiejskiej celem zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi.
3. Działalność świetlicy wiejskiej ma na celu integrację środowiska lokalnego, inicjowanie
aktywności mieszkańców działających na rzecz wsi oraz prowadzenie działalności kulturalnooświatowej i sportowej. Świetlica wiejska jest miejscem spotkań integrujących środowisko.
4. Gmina Boćki jest właścicielem świetlic i ponosi koszty ich utrzymania w zakresie:
1) remontów i modernizacji;
2) ogrzewania, dostawy energii elektrycznej, gazu, wody i odprowadzania ścieków;
3) ubezpieczenia budynków i ich wyposażenia.

Rozdział II
Warunki korzystania ze świetlic
§2
1. Świetlica wiejska stanowi własność Gminy Boćki.
2. Utrzymanie obiektu świetlicy wiejskiej finansowane jest bezpośrednio z budżetu Gminy Boćki
3. Nieodpłatnie udostępnia się świetlice na:


Zebrania wiejskie i spotkania z mieszkańcami organizowane przez Wójta Gminy, Radę
Gminy, Sołtysa, Radę Sołecką.



Organizacje społeczne działające w środowisku wiejskim np. Koła Gospodyń Wiejskich (z
wyłączeniem imprez oraz uroczystości prywatnych organizowanych przez członków Kół);



stowarzyszenia, zespoły ludowe i folklorystyczne, Ochotnicza Straż Pożarna, członkowie
klubów sportowych (z wyłączeniem imprez oraz uroczystości prywatnych organizowanych
przez członków w/w organizacji).

4. Odpłatnie udostępnia się świetlice innym podmiotom na imprezy okolicznościowe w celach
prywatnych, komercyjnych i innych (wesela, komunie, stypy, szkolenia komercyjne itp.).
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5. Zastrzega się, że Gmina Boćki ma pierwszeństwo do rezerwacji terminów na realizację zadań
statusowych.
6. Wyposażenie świetlicy nie podlega wynajmowi na zewnątrz obiektów.
§3
1. Odpłatność za wynajem świetlic ustala się na podstawie stawek opłat zawartych w zał. 2 do
niniejszego regulaminu płatnych za każdą rozpoczętą dobę. Uiszczenie przez Najemcę opłaty
nastąpi w terminie 14 dni od dnia wystawionej przez Gminę Boćki faktury VAT , na wskazany
rachunek bankowy.
2. Środki uzyskane z wynajęcia świetlic stanowią dochód Gminy Boćki.
§4
1. Świetlice wiejskie wynajmowane są na pisemny wniosek złożony do Wójta Gminy Boćki.
2. Wniosek jest jedynym dokumentem wiążącym na podstawie którego odbywa się udostępnienie
świetlicy.
3. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku na dany dzień Wójt Gminy dokonuje wyboru
najemcy mając na uwadze pierwszeństwo złożenia wniosku.
§5
1. Osobą odpowiedzialną za przekazanie i odbiór świetlicy jest jej opiekun (sołtys).
2. Przy każdorazowym przekazaniu świetlicy (wynajem lub użyczenie) opiekun świetlicy wraz z
osobą na rzecz, której następuje przekazanie (organizator) sprawdzają stan pomieszczeń, urządzeń
oraz wyposażenia. Czynność ta zostaje powtórzona przy oddawaniu obiektu.
3. Korzystający z obiektu nie może podnajmować/udostępniać pomieszczeń innym osobom.
§6
1. Korzystający z obiektu ponosi pełną odpowiedzialność za urządzenia i wyposażenie znajdujące się
w pomieszczeniach. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia bądź kradzieży urządzeń lub
wyposażenia, o których mowa wyżej Korzystający ma obowiązek zgłoszenia tego faktu opiekunowi.
2. W przypadku stwierdzenia zniszczeń Korzystający ze świetlicy zobowiązany jest do usunięcia
powstałych usterek, naprawy bądź w przypadku znacznego uszkodzenia sprzętu – jego wymiany. W
przypadku niezastosowania się do powyższych wytycznych, szkoda zostanie naprawiona z budżetu
Gminy Boćki, a osoba korzystająca ze świetlicy zostanie obciążona kosztami naprawy lub zakupu.
§7
1. Korzystający zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych
obowiązujących w budynku, jak również do utrzymania czystości w pomieszczeniach.
2. Do obowiązków Korzystającego należy dokładne posprzątanie wszystkich zajmowanych
pomieszczeń, używanego sprzętu oraz terenu przed wejściem bezpośrednio po zakończeniu
korzystania z obiektu.

2

Rozdział III
Postanowienia końcowe
§8
1. Niezależnie od uzyskania zgody na czasowe użytkowanie świetlicy, obowiązkiem Najemcy jest
uzyskanie wszelkich innych prawem wymaganych pozwoleń, zgód i innych dokumentów
wymaganych do przeprowadzenia danej imprezy.
2. Uzyskanie zgody na użytkowanie świetlicy w celu przeprowadzenia imprezy określonej we
wniosku nie jest jednoznaczne z faktem, iż pomieszczenia świetlicy spełniają prawem wymagane
obostrzenia dotyczące przeprowadzenia danego rodzaju imprezy.
3. Obowiązkiem Najemcy jest weryfikacja czy dana świetlica spełnia odpowiednie wymogi do
przeprowadzenia danej imprezy i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność.
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Załącznik nr 2 do regulaminu
Stawki czynszu oraz opłat
za wynajem świetlic
§ 1.
1. Ustala się stawki opłat za wynajem świetlic wiejskich, stawki za każdą rozpoczętą dobę.
2. Doba zaczyna się o godzinie wskazanej przez najemcę w podaniu i kończy o tej samej
godzinie dnia następnego.

Wysokość czynszu najmu w złotych (brutto)
Lp.

1

2

Nazwa lokalu
użytkowego

Świetlica wiejska w
miejscowości:
Jakubowskie,
Nurzec, Bodaki,
Piotrowo Krzywokoły
Świetlica wiejska w
Boćkach

Okres letni

150 zł

300 zł

Okres zimowy

200 zł

350 zł
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