UCHWAŁA NR XLV/349/2018
RADY GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE
z dnia 4 października 2018 r.
w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Nowe Miasto Lubawskie
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994 z późn. zm.) i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U.
z 2017 r., poz. 827 z późn. zm.), Rada Gminy Nowe Miasto Lubawskie uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Nowe Miasto Lubawskie obejmujące:
1) zasady zarządzania majątkiem świetlic wiejskich,
2) zasady korzystania ze świetlic wiejskich.
§ 2. 1. Świetlice stanowią własność Gminy Nowe Miasto Lubawskie.
2. Warunkiem koniecznym do korzystania ze świetlic wiejskich jest przestrzeganie przepisów sanitarnych oraz
zasad bezpieczeństwa i higieny.
3. Świetlice mogą być:
1) wynajmowane odpłatnie,
2) udostępniane nieodpłatnie.
4. Świetlice są nieodpłatnie udostępniane na zebrania wiejskie organizowane przez Gminę, zebrania i spotkania
organizowane przez sołtysów, rady sołeckie, szkoły, organizacje społeczne działające w środowisku wiejskim
(Koła Gospodyń Wiejskich, Kółka Rolnicze, Ochotnicze Straże Pożarne, Ludowe Zespoły Sportowe itp.), a także
nieodpłatne spotkania dla mieszkańców.
5. Dzierżawcą świetlic wiejskich jest Gminne Centrum Kultury Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie.
6. Ze świetlicy można korzystać po:
1) złożeniu wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2) wcześniejszym uzgodnieniu terminu z dzierżawcą tego obiektu.
7. Godziny otwarcia świetlicy są ustalane z dzierżawcą obiektu, zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.
8. Odpłatne wynajęcie świetlicy, na podstawie krótkoterminowej umowy, lub nieodpłatne udostępnienie może
nastąpić w wypadku, gdy nie jest ona wykorzystywana do celów określonych w § 2.
§ 3. 1. Wynajęcie świetlicy odbywa się odpłatnie zgodnie ze stawkami ustalonymi przez Wójta Gminy Nowe
Miasto Lubawskie. Mieszkańcy sołectwa korzystający ze świetlicy w miejscu swojego miejsca zamieszkania mają
prawo do 25% bonifikaty.
2. Należność za wynajęcie świetlicy lub użyczenie wynajmujący wpłaca bezpośrednio u dzierżawcy obiektu
lub przelewem na jego konto, po podpisaniu umowy.
3. Podstawą wynajęcia świetlicy jest pisemna umowa zawarta pomiędzy dzierżawcą obiektu a osobą ubiegającą
się o wynajęcie.
4. Przy każdorazowym przekazaniu świetlicy (wynajem, użyczenie nieodpłatnie), dzierżawca obiektu wraz
z osobą na rzecz, której następuje przekazanie (organizator) sprawdzają stan pomieszczeń, urządzeń oraz
wyposażenia. Czynność ta zostaje powtórzona przy oddawaniu obiektu.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Miasto Lubawskie.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr L/350/2014 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia
24 września 2014 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Nowe Miasto
Lubawskie (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2014 r., poz. 3227).
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
WojewództwaWarmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Wiśniewski
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Załącznik do uchwały Nr XLV/349/2018
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 4 października 2018 r.
WNIOSEK O WYNAJĘCIE
...................................................................
(miejscowość, data)
..........................................................
(imię i nazwisko)
..........................................................
(adres zamieszkania)
..........................................................
WNIOSEK O WYNAJĘCIE
Proszę o wynajem świetlicy wiejskiej w miesiącu ...................................................................................
w dniu ..................................... od godz. .................... do dnia .............................. do godz. .................
w celu organizacji uroczystości rodzinnej / imprezy rozrywkowej.1)
1. Organizator przedsięwzięcia ...................................................................................................................
(imię i nazwisko)
.................................................................................................................................................................
(adres zamieszkania)
2. Osoba odpowiedzialna ...........................................................................................................................
(imię i nazwisko)
.................................................................................................................................................................
(adres zamieszkania)
3. Przewidywana ilość osób .......................................................................................................................
4. Dokładny termin uroczystości:
od dnia ................................. od godz. ................ do dnia .................................do godz. ......................
..................................................
(czytelny podpis Organizatora)

.................................................
(czytelny podpis osoby odpowiedzialnej)

) 1) Niepotrzebne skreślić
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