Zarządzenie Nr 80/2013
Burmistrza Słubic
z dnia 25 marca 2013 r.
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich Gminy Słubice.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz uchwały nr XXXVII/298/2013
Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu zasad
i trybu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Słubice, zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Ustalam stawki opłat za korzystanie ze świetlic i ich wyposażenia obejmujących
ryczałtowe koszty związane z utrzymaniem świetlicy w tym m.in.:
(zużycia

energii

elektrycznej,

gazu,

wody,

wywozu

korzystanie z mediów

nieczystości

stałych

i ciekłych),

ubezpieczenia mienia i podatków wg tabeli nr 1.
2. Odpłatność za korzystanie ze świetlic i wyposażenia obejmuje również kaucję zwrotną,
stanowiącą zabezpieczenie mienia z tytułu ewentualnych szkód powstałych podczas najmu.
3. Stawka dzienna obowiązuje za każdy rozpoczęty dzień.
Tabela nr 1
Lp.

1.

2.

Cel wynajmu

Na
cele
prywatne
(przyjęcia
weselne,
spotkania,
imprezy
okolicznościowe
typu:
chrzciny, komunie stypy,
inne)
Na cele komercyjne
(np. kursy, szkolenia,
itp.)

Stawka dzienna dla Stawka dzienna dla Kaucja zwrotna
mieszkańców
mieszkańców spoza
sołectwa
sołectwa
kwota brutto
w zł

kwota brutto
w zł

kwota brutto
w zł

100,00

200,00

500,00

200,00

400,00

500,00

§ 2. 1. Wynajem świetlicy i jej wyposażenia odbywa się w sposób następujący:
1) osoba ubiegająca się o wynajem rezerwuje świetlicę składając wniosek

do opiekuna

świetlicy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) opiekun świetlicy potwierdza termin rezerwacji na wniosku, który jest składany do urzędu
celem sporządzenia umowy;
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3) przed przejęciem świetlicy najemca wpłaca opłatę i kaucję zgodnie ze stawkami
wynikającymi z tabeli nr 1 na rachunek gminy, a dowód wpłaty przedkłada opiekunowi świetlicy
do wglądu;
4) opiekun świetlicy przed przekazaniem świetlicy sprawdza, czy umowa została zawarta i czy
uregulowano należności, a następnie w obecności najemcy sporządza protokół zdawczoodbiorczy świetlicy i wraz z kluczami przekazuje najemcy;
5) kwota kaucji podlega zwrotowi tylko wtedy, gdy opiekun świetlicy w protokole zdawczoodbiorczym stwierdzi, że przedmiot umowy jest w stanie jaki istniał w dniu jego przekazania
najemcy;
6) w przypadku gdy szkody wynikłe z winy najemcy przewyższą wartość kaucji, najemca
zobowiązany jest pokryć je do 100% rzeczywistej wartości.
2. W sprawach bieżących w zakresie wynajmu świetlicy, najemca powinien kontaktować się
z opiekunem świetlicy.
§ 3. Wykonanie

zarządzenia

powierza

się

Naczelnikowi

Wydziału

społeczno-

administracyjego.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr
80/2013 Burmistrza Słubic z dnia 25
marca 2013 r.
Słubice, dnia ……………………..
(imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy)
……………………………………………..
(adres: miejscowość, ulica, nr domu)
……………………………………………..
(nr telefonu)
Burmistrz Słubic
Wydział Społeczno-Administracyjny
WNIOSEK
Proszę

o wynajem

świetlicy

wiejskiej

w ……………………………………………

z wyposażeniem/ bez wyposażenia* :
od dnia …………………… do dnia ………………………..
od godz. ………………….. do godz. ……………………..
w celu zorganizowania ……………………………………………………………………….
przyjęcie weselne, chrzciny, komunia, stypa, inne – wskazać jakie / kurs, szkolenie itp.*
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem zasad i trybu korzystania ze
świetlic wiejskich Gminy Słubice oraz zarządzeniem Burmistrza Słubic w sprawie ustalenia opłat
za korzystanie ze świetlic wiejskich Gminy Słubice i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
Osoba odpowiedzialna za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa:
1. Osoba fizyczna:
……………………………………….. …..……………………………
(imię i nazwisko) (PESEL)
2. Osoba prawna:
………………………………. ………………………………..
(imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot) (NIP podmiotu)
….…………………………………..
(podpis Wnioskodawcy)
Potwierdzam rezerwację:
……………………………
(podpis opiekuna świetlicy)
* niepotrzebne skreślić
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Uzasadnienie
do zarządzenia w sprawie ustalenia opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich Gminy
Słubice.
W celu umożliwienia korzystania z obiektów użyteczności publicznej Rada Miejska
w Słubicach w dniu 28 lutego 2013 r. podjęła uchwałę nr XXXVII/298/2013 określającą zasady
i tryb korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Słubice, pozostawiając w gestii organu
wykonawczego gminy (zgodnie z brzmieniem ustalonym w art. art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy
o samorządzie gminnym, a także

art. 25 ust. 1 w związku z art. 23 ust.1 pkt 5 ustawy

o gospodarce nieruchomościami) określenie stawek opłat za wynajem świetlic oraz czynności
związanych z naliczaniem opłat z tytułu wynajmu świetlic i ich wyposażenia.
W przedłożonym projekcie zarządzenia zaproponowano zróżnicowanie stawek opłat
w celach

prywatnych

i komercyjnych

w zależności

od

miejsca

zamieszkania

osoby

zainteresowanej wynajmem. Stawki te pokrywają jedynie koszty utrzymania świetlic, w tym
korzystania z mediów. Pobieranie opłat za wynajem świetlic stanowi pobieranie pożytków
z rzeczy zgodnie z art. 53 § 2 Kodeksu cywilnego.
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