ZARZĄDZENIE NR 2/2020
WÓJTA GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE
z dnia 2 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich Gminy Nowe Miasto Lubawskie
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 506 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 oraz § 4 Uchwały 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 (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2018 r., poz. 4882) zarządza, co
następuje:
§ 1. Świetlice działają w celu umożliwienia wspólnotom samorządowym poszczególnych sołectw:
1) stworzenie bazy dla integracji środowiska lokalnego;
2) prowadzenie statutowej działalności sołectw oraz rozwoju samorządowych inicjatyw lokalnych;
3) prowadzenia działalności kulturalnej, opiekuńczej, edukacyjnej i socjalnej;
4) organizowanie imprez dla mieszkańców gminy (festynów, uroczystości itp.);
5) promowanie sportu masowego;
6) promocji wsi i gminy.
§ 2. 1. Ustala się czynsz brutto za korzystanie w formie najmu ze świetlic wiejskich Gminy Nowe Miasto
Lubawskie, w wysokości:
Lp.

Miejscowość
Do
12 h

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

świetlica w Bagnie
świetlica w Chroślu
świetlica w Gryźlinach
świetlica w Gwiździnach
Sala duża
Sala mała

świetlica w Jamielniku
świetlica w Kaczku
świetlica w Lekartach
świetlica w Mszanowie
świetlica w Nawrze
świetlica w Nowym Dworze Bratiańskim
świetlica w Pacółtowie
świetlica w Pustkach
świetlica w Skarlinie
świetlica w Tylicach

70
70
50
150
100
75
30
70
200
70
70
100
25
150
150

stawka za wynajem brutto
Do 24 h Do 48 h Do 72 h Więcej niż
72 h,
nie więcej
niż 144 h
125
200
250
350
125
225
325
500
100
150
200
250
300
445
600
800
200
275
350
500
100
150
60
85
100
150
125
225
325
500
300
400
1 000
2 000
125
200
250
350
125
200
250
350
200
250
300
400
50
75
100
150
300
445
690
900
300
360
420
500

2. Poza stawką za wynajem korzystający ze świetlicy ponosi zryczałtowane koszty zużytych mediów: energii
elektrycznej, gazu, wody i ścieków oraz odbioru odpadów komunalnych.
3. Przekazanie w odpłatny najem musi być poprzedzone zawarciem odpowiedniej umowy, złożeniem
oświadczenia oraz sporządzeniem protokołu zdawczo-odbiorczego.
4. Wzór umowy najmu stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.
5. Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.
6. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia.
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§ 3. 1. Utrzymanie świetlic wiejskich finansowane jest bezpośrednio z budżetu Gminy.
2. Środki uzyskane z wynajmu świetlic lub użyczenia stanowią dochód Gminnego Centrum Kultury Nowe
Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie i są przeznaczone na koszty utrzymania świetlic.
§ 4. Rozliczenie przez administrujących wszystkich wpłat związanych z korzystaniem ze świetlic następuje do
dnia 15-go miesiąca następującego po miesiącu kończącym kwartał.
§ 5. Administrującemu świetlicą przysługuje wynagrodzenie kwartalne w wysokości 30% od wysokości sumy
stawek czynszu za wynajem uzyskanych w ciągu kwartału. Wypłata wynagrodzenia następuje w systemie
kwartalnym po przedstawieniu Dyrektorowi Gminnego Centrum Kultury Nowe Miasto Lubawskie z/s
w Mszanowie rejestru wynajmu świetlic. Administrujący może pisemnie zrezygnować z przysługującego
wynagrodzenia.
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Gminnego Centrum Kultury Nowe Miasto Lubawskie z/s
w Mszanowie.
§ 7. Stawki za wynajem stosuje się w umowach zawartych po wejściu w życie Zarządzenia.
§ 8. Traci moc Zarządzenie Nr 187/2018 Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 6 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich Gminy Nowe Miasto Lubawskie.
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Tomasz Waruszewski
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2/2020
Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 2 stycznia 2020 r.
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych osobowych „RODO”), informujemy o zasadzie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od dnia 25 maja 2018 roku.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest Gminne Centrum Kultury Nowe
Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie, ul. Podleśna 1, 13-300 Mszanowo.
Kontakt mailowy do Inspektora Ochrony Danych to: iod@gminanml.pl,
Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji zadań objętych
niniejszą umową. Przetwarzanie danych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na
administratorze w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa;
3. W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Pani/Pana danych osobowy mogą być organy władzy
publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
4. Zebrane dane będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia podstawy prawnej przetwarzania
z wyłączeniem celów statystycznych, archiwalnych i zabezpieczenia przyszłych roszczeń administratora danych na
podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeń
wykonawczych zgodnie z nadaną dokumentacji kategorią archiwalną
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)
d) prawo do żądania ograniczania przetwarzania danych osobowych;
e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
6. Powyższe prawa osoby będą realizowane po rozpatrzeniu wszystkich przesłanek i obowiązków ciążących
na Administratorze jak i po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby, która wystąpi o realizacje swoich
praw.
7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem o przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Nowe
Miasto Lubawskie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych to jest do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania
danych osobowych stanowi przepis prawa.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego.
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 2/2020
Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 2 stycznia 2020 r.
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Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 2/2020
Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 2 stycznia 2020 r.
OŚWIADCZENIE
...................................................................
(miejscowość, data)

..............................................
(imię i nazwisko)

.............................................
(adres zamieszkania)

.............................................
Oświadczam, że znane mi są zasady wynajmu oraz odpowiedzialności za powstałe szkody.
Ponadto oświadczam, że w dniu organizowania uroczystości rodzinnej / imprezy rozrywkowej zobowiązuję
się do przestrzegania wszelkich przepisów sanitarno-epidemiologicznych w związku z podawanymi posiłkami
oraz przeciwpożarowych, a także do takiego zabezpieczenia drzwi wejściowych, aby umożliwić w każdej chwili
ewakuację osób w przypadku zaistnienia zagrożenia.
..................................................................
(data i czytelny podpis Najemcy / Biorącego w używanie)
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