
ZARZĄDZENIE NR  372/22 
WÓJTA GMINY JEMIELNICA 

z dnia 7 grudnia 2022 r. 

w sprawie regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich i wiat oraz wysokości opłat za ich wynajem 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2022 r., 
poz.559, poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ustalam Regulamin korzystania ze świetlic wiejskich i wiat oraz wysokości opłat za ich wynajem - 
stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 177/20 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie 
regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich i wiat oraz wysokości opłat za ich wynajem. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 

 

   

Wójt Gminy Jemielnica 
 
 

Marcin Wycisło 
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Załącznik do zarządzenia Nr  372/22 

Wójta Gminy Jemielnica 

z dnia 7 grudnia 2022 r. 

Regulamin korzystania ze świetlic wiejskich i wiat oraz wysokości opłat za ich wynajem 

Rozdział 1. 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 1. Świetlice wiejskie i wiaty stanowią własność gminy i służą zaspokojeniu potrzeb mieszkańców 
gminy. 

2. Za stan techniczny i wyposażenie świetlic i wiat odpowiedzialny jest gospodarz obiektu lub sołtys. 

3. Świetlice wiejskie i wiaty są miejscem spotkań integrującym środowisko lokalne. 

4. Gmina Jemielnica ponosi koszty ich utrzymania w zakresie: 

1) remontów i modernizacji, 

2) ubezpieczenia, energii elektrycznej, zagospodarowania odpadów komunalnych; 

3) a w przypadku świetlic także ogrzewania, dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 

Rozdział 2. 
WARUNKI KORZYSTANIA ZE ŚWIETLIC 

§ 2. 1. Nieodpłatnie ze świetlic lub wiat korzystać mogą jednostki organizacyjne gminy, jednostki 
pomocnicze gminy i stowarzyszenia, dla których miejscem prowadzonej działalności jest Gmina Jemielnica 
oraz zorganizowane wycieczki szkolne i przedszkolne bez względu na miejsce położenia szkoły lub 
przedszkola. 

2. Odpłatnie świetlice lub wiaty udostępnia się osobom fizycznym na zorganizowanie prywatnych imprez 
okolicznościowych oraz osobom fizycznym i prawnym na prowadzenie działalności komercyjnej, na podstawie 
umów podpisanych z Gminą Jemielnica. 

3. Z odpłatnego udostępniania wyłączone zostają: 

1) Świetlica Wiejska w Jemielnicy przy ul. Wiejskiej 43a; 

2) Świetlica Wiejska w Piotrówce przy ul. Kościuszki 103. 

§ 3. 1. Stawki opłat za korzystnie ze świetlic lub wiat zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu. 

2. Wpłat za wynajem świetlic lub wiat należy dokonywać na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy Leśnica 

- Filia Jemielnica: 58 8907 1018 2007 6000 3901 0029 lub w kasie Urzędu Gminy, najpóźniej dzień przed 
planowanym wynajmem. 

§ 4. 1. Świetlice wiejskie lub wiaty wynajmowane są na pisemny wniosek złożony do Wójta Gminy 
Jemielnica 

2. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu. 

3. Wzór umowy najmu świetlicy lub wiaty stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego regulaminu. 

5. Gospodarz obiektu lub sołtys zobowiązany jest do: 

a) udostępnienia świetlicy lub wiaty zainteresowanym, 

b) czuwania nad przestrzeganiem regulaminu korzystania ze świetlicy i wiaty. 

§ 5. 1. Najemca zgłasza świetlicę lub wiatę do odbioru po jej wcześniejszym posprzątaniu, najpóźniej do 
godziny 9:00 następnego dnia roboczego. 

2. Najemca ponosi odpowiedzialność za zniszczenie mienia, w tym za działanie osób, którymi się opiekuje, 
jeżeli w wyniku ich działania powstały szkody. 
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3. W przypadku zniszczenia wyposażenia świetlicy, wiaty lub innej szkody i nieusunięcia usterek oraz 
nieposprzątania świetlicy, wiaty po imprezie Wynajmujący zleci wykonanie zastępcze, a kosztem  obciąży 
Najemcę. 

Rozdział 3. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 6. Osoby korzystające ze świetlicy lub wiaty winny przestrzegać przepisów BHP, ppoż. oraz dotyczących 
porządku publicznego i stanu sanitarnego. 
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu 

 

 

WYSOKOŚCI OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚWIETLIC LUB WIAT 

ŚWIETLICE 

1. Za wynajęcie świetlicy osobom fizycznym na zorganizowanie prywatnych spotkań, imprez 

okolicznościowych: 

 
 

Lp. Miejscowość Bez zaplecza kuchennego 

w zł./spotkanie, imprezę 

Z zapleczem kuchennym 

w zł./spotkanie, imprezę 

1. Barut 200,00 zł 250,00 zł 

2. Centawa 200,00 zł 250,00 zł 

3. Gąsiorowice 200,00 zł 250,00 zł 

4. Jemielnica 

ul. Św. Wojciecha 22 

budynek OSP 

200,00 zł 250,00 zł 

5. Łaziska 200,00 zł 250,00 zł 

6. Wierchlesie 200,00 zł 250,00 zł 

 

2. Odpłatność za wynajęcie świetlicy na szkolenia komercyjne, pokazy, zajęcia fitness, zajęcia tańca 

itp. 50 zł za godzinę. 

3. Bezpłatnie udostępnia się świetlice na zajęcia fitness, zajęcia tańca organizowane nieodpłatnie. 

 
WIATY 

1. Za wynajęcie wiaty osobom fizycznym na zorganizowanie prywatnych spotkań, imprez 

okolicznościowych: 

 
 

Lp. Miejscowość w zł./spotkanie, imprezę 

1. Centawa 200,00 zł 

2. Gąsiorowice 250,00 zł 

3. Łaziska 200,00 zł 

4. Piotrówka 200,00 zł 
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5. Wierchlesie 200,00 zł 

 

2. Za wynajęcie wiaty osobom fizycznym i prawnym na prowadzenie działalności 

komercyjnej. 

 

Lp. Miejscowość w zł./spotkanie, imprezę 

1. Centawa 250,00 zł 

2. Gąsiorowice 300,00 zł 

3. Łaziska 250,00 zł 

4. Piotrówka 250,00 zł 

5. Wierchlesie 250,00 zł 

 
 

Powyższe ceny nie zawierają podatku VAT 
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu 
 

  dnia ____________ 
 

 

(imię i nazwisko wnioskodawcy) 

 

(adres zamieszkania i pesel) 

Nr telefonu    

 

Do Wójta Gminy Jemielnica 
 

Wniosek 

 

Proszę o wynajem: 
 

1. Świetlicy Wiejskiej w z zapleczem kuchennym/bez zaplecza kuchennego*. 
 

2. Wiaty w . 
 

Data oraz godziny, w jakim ma się odbyć spotkanie, impreza: 

 

__________________________________________________________________________________ 
 

Określenie celu wynajmu świetlicy/wiaty 

__________________________________________________________________________________ 

  

* Osoba odpowiedzialna - pełnoletnia za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa: 

 

 

 

________________________  ___________________________  ___________________ 

(imię i nazwisko)    (nr dowodu osobistego)   (podpis) 

 

Przewidywana ilość uczestników -     

Jednocześnie oświadczam, że: 

1) zapoznałem/łam się z obowiązującym zarządzeniem w sprawie najmu świetlicy wiejskiej 

i wiaty, 

2) zobowiązuję się do przestrzegania przepisów porządkowych, sanitarnych i p.poż. w czasie 

trwania najmu. 

 

_________________________              _____________________ 

(data złożenia wniosku)  ( podpis wnioskodawcy) 
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Załącznik Nr 3 do Regulaminu 
 

 

 

 

UMOWA NAJMU 

 
Zawarta w dniu pomiędzy Gminą Jemielnica reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy  zwanym” Wynajmującym” 

a 

Panem/nią zam.   

Nr PESEL  zwanym dalej „Najemcą” 

 

§ 1. 

Wynajmujący oddaje Najemcy w najem 

1) pomieszczenia Świetlicy Wiejskiej w  z zapleczem kuchennym/bez zaplecza 

kuchennego na okres od dnia od godz.  do dnia do godz.    

 

2) wiatę w od dnia od godz. do dnia    

do godz. * 

 

 

§ 2. 

Za wynajem pomieszczeń świetlicy wiejskiej/wiaty, strony ustalają, że Najemca wpłaci 

Wynajmującemu*: 

1) opłatę za wynajem Świetlicy z zapleczem kuchennym/bez zaplecza kuchennego 

w wysokości  zł. brutto. * 

słownie:    

2) opłatę za wynajem wiaty w wysokości zł. brutto. 

słownie:    
 
 

§ 3. 

Opłatę określoną w § 2 należy wpłacić nie później niż dzień przed planowanym wynajmem świetlicy, 

wiaty w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy: 58 8907 1018 2007 6000 3901 0029 w Banku 

Spółdzielczym w Leśnicy Filia w Jemielnicy. * 

§ 4. 

Wynajmujący udostępni lokal po dokonaniu wpłaty przez Najemcę. Klucze, do świetlicy i jego 

wyposażenia, w imieniu wynajmującego przekaże Najemcy gospodarz obiektu lub sołtys 
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§ 5. 

1. Najemca ponosi odpowiedzialność za wyposażenie znajdujące się w świetlicy/wiacie oraz 

bezpieczeństwo osób biorących udział w imprezie lub uroczystości. * 

2. Na Najemcy spoczywają odrębne obowiązki wynikające z praw autorskich, a w szczególności 

ZAIKS. 

§ 6. 

Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
 

§ 7. 

Najemca nie ma prawa podnajmowania przedmiotu najmu osobom trzecim bez uzyskania zgody 

wynajmującego. 

§ 8. 

1. Po zakończeniu najmu Najemca zobowiązuje się do zwrotu lokalu świetlicy, wiaty bez dodatkowych 

wezwań w stanie, jaki istniał w dniu przejęcia. 

2. Zwrot lokalu świetlicy, wiaty powinien nastąpić najpóźniej do godz. 9:00 następnego dnia 

roboczego po  zakończeniu imprezy lub uroczystości, na którą był wynajęty. 

3. Za szkody wyrządzone podczas najmu odpowiada Najemca. 

4. W przypadku stwierdzenia szkód powstałych w trakcie trwania najmu lokalu świetlicy, wiaty 

Wynajmujący lokal lub wiatę sporządza protokół, który podpisuje zarówno Wynajmujący jak i 

Najemca. Protokół stanowić będzie podstawę do wszczęcia postępowania mającego na celu pokrycie 

kosztów powstałych szkód. 

5. Brak reakcji na ustalenia zawarte w protokole będzie podstawą do zlecenia wykonania zastępczego 

i obciążenia Najemcy jego kosztami. 

 
§ 9. 

Za każdy dzień   zwłoki   w   oddaniu   przedmiotu   najmu   naliczana   będzie   kara   umowna w 

wysokości 10 % kwoty należnej opłaty wraz z podatkiem VAT, liczona od daty umownego terminu 

przekazania przedmiotu najmu Wynajmującemu. 

 
§ 10. 

1. Najemca oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 

w zakresie i celu niezbędnym do realizacji niniejszej umowy. 

2. Klauzula informacyjna RODO stanowi załącznik do niniejszej umowy. 
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§ 11. 

 
 

W przypadku spraw nieuregulowanych przez niniejszą umowę zastosowanie mają odpowiednio 

przepisy kodeksu cywilnego. 

 
§ 12. 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 
 

(W imieniu gminy) ( Najemca) 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 
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