
ZARZĄDZENIE Nr 94/09
Wójta Gminy Kołbaskowo
z dnia  8 grudnia  2009r.

w sprawie ustalenia opłat i zasad wynajmu świetlic wiejskich oraz 
pomieszczeń przynależnych stanowiących mienie Gminy Kołbaskowo

       Na podstawie art.  30 ust.  2 pkt ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 tekst jednolity; z 2002r. nr 23, poz. 220, nr 62, 
poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271 i nr 214, poz. 1806; z 2003r. nr 80, poz. 717, 
nr 167, poz. 1759; z 2005r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457; z 2006r. nr 17, poz. 128, nr 
181, poz. 1337; z 2007r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218; z 2008r. nr 
180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458; z 2009r. nr 52, poz. 420) oraz  uchwały nr VI/53/07 Rady 
Gminy Kołbaskowo z  dnia  26  kwietnia  2007 r.  w sprawie  upoważnienia  Wójta  Gminy 
Kołbaskowo  do  ustalania  wysokości  cen  i  opłat  za  usługi  komunalne  o  charakterze 
użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 
Gminy Kołbaskowo

                                             zarządzam, co następuje:

§ 1. 1.Ustala się opłaty za wynajem świetlic wiejskich i pomieszczeń   
           przynależnych,  za wyjątkiem świetlicy w Będargowie, w następujących     
          wysokościach:

- przyjęcia urodzinowe, imieninowe, imprezy o charakterze rodzinnym          - 100 zł
- organizacja wesel, zabawy sylwestrowej (za dobę)                                        - 200 zł
- organizacja zabaw wiejskich                                                                           - 100 zł
- wynajęcie świetlicy w celu przeprowadzenia zebrań, odczytów, 
      prelekcji i innych                                                                                             -   50 zł

     
     2. Opłata za wynajem świetlicy wiejskiej w Będargowie na organizację zabawy  
         sylwestrowej (za dobę) wynosi 300 zł.

     3. Opłat określonych w ust. 1 nie pobiera się w przypadku gdy organizatorem lub   
          współorganizatorem imprezy jest Gmina Kołbaskowo.

     4. Ustala się stawkę opłaty za wypożyczenie na zewnątrz elementów wyposażenia  
         świetlicy:
         -  stolik                                                                                                                 -  10 zł
         -  krzesło                                                                                                              -    5 zł   



  § 2. 1. Wynajmujący składa wniosek o wynajęcie pomieszczeń świetlicy lub jej  
             wyposażenia w sekretariacie Urzędu Gminy Kołbaskowo, po uprzednim  
             uzgodnieniu terminu z opiekunem świetlicy.

         2. W dniu wynajmu świetlicy wynajmujący i opiekun świetlicy sporządzają protokół   
             przekazania, zawierający stan ilościowy wynajmowanych przedmiotów oraz stan   
             techniczny i wygląd wynajmowanych przedmiotów lub pomieszczeń. Taki sam  
             protokół sporządza się w dniu zakończenia wynajmu.

         3. Wynajmujący odpowiada za wszystkie szkody powstałe podczas użytkowania 
             pomieszczeń świetlicy i jej wyposażenia.

          4.Wynajmujący pomieszczenia świetlicy  zobowiązany  jest  do  utrzymania   
             porządku i czystości w świetlicy oraz uporządkowania najbliższego otoczenia   
             świetlicy po jej opuszczeniu, a także odpowiada za  bezpieczeństwo osób podczas   
             użytkowania  świetlicy w trakcie uroczystości, imprezy lub spotkania. We 
             wszystkich pomieszczeniach obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych.

   § 3.  Wszystkie stawki opłat zawierają należny podatek VAT.

   § 4. Opłaty, o jakich mowa w § 1, wynajmujący świetlicę wpłacają bezpośrednio w kasie 
           Urzędu Gminy Kołbaskowo  lub na wskazane konto bankowe Urzędu.

 
   § 5.  Celem zabezpieczenia mienia za każdorazowy wynajem pomieszczeń pobiera się   
           kaucję zwrotną w kwocie 300 zł, za wyjątkiem wynajmu świetlicy na organizację  
           wesela lub zabawy sylwestrowej, za który kaucja zwrotna wynosi 500zł. Kaucja  
           zwrotna za wynajem świetlicy wiejskiej w Będargowie na organizację zabawy  
           sylwestrowej wynosi 2 000 zł. Kaucja za wypożyczenie krzeseł wynosi 100 zł za 6  
           sztuk, za wypożyczenie stołów wynosi 100 zł  za dwie sztuki. Kaucję wpłaca się w  
           kasie Urzędu Gminy Kołbaskowo w terminie 5 dni od otrzymania akceptacji terminu 
           dotyczącego wynajęcia pomieszczeń.

   § 6.  Wynajem świetlic, pomieszczeń przynależnych oraz wypożyczanie elementów  
           wyposażenia każdorazowo uwarunkowany jest uzyskaniem zgody Wójta.

   § 7. Traci moc zarządzenie nr 19/09 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 3 marca 2009 r. w  
           sprawie ustalenia opłat i zasad wynajmu świetlic wiejskich oraz pomieszczeń  
           przynależnych stanowiących mienie Gminy Kołbaskowo.

   § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                             

                                                                                              W ó j t
                                                                              Józef Żukowski 


