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ZARZl\DZENIE Nr .Z~J.ZOAS 

WOJT A GMINY SOCHOCIN 
t) A L . 1 • 2015z dnia . .t:.J. ••• !YN.'.~T.Y))~. 

W sprawie wprowadzenia regulaminu oraz okreslenia wysokosci oplat za wynajem 
swietlicy wiejskiej w Koloz~biu gm. Sochocin i wzorow drukow dotycz~cych wynajmu 
swietlic. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorz~dzie gminnym 

(Dz.U. z 2001 L, Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w zwi~zku z uchwal~ Rady Gminy Sochocin 

nr V128/2015 z dn. 31 marca 2015 roku w sprawie zasad korzystania z gminnych obiekt6w 

uzytecznosci publicznej, zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1 Wprowadza si~ Regulamin korzystania ze swietlicy wiejskiej w Koloz~biu gm. Sochocin 

stanowi~cy zahl_cznik do zarz,!-dzenia Nr 1. 

§ 2 Ustala si~ wz6r wniosku do W6jta Gminy Sochocin w sprawie wynaJmu swietlicy 

stanowi~cy zal~cznik Nr 2. 

§ 3 Ustala si~ wz6r Protokolu zdawczo - odbiorczego dotycz~cego przekazania swietlicy 

stanowi~cy zal,!-cznik Nr 3. 

§ 4 Ustala si~ wz6r umowy najmu swietlicy stanowi'!-cy zal~cznik Nr 4. 

§ 5 Ustala si~ oplaty za wynajem swietlicy wiejskiej w Koloz~biu. Tabela oplat stanowi 

zal~cznik Nr 5 do niniejszego zarz~dzenia. 

§ 6 Wykonanie zarz~dzenia powierza si~ Kierownikowi Wydzialu Rozwoju Gospodarczego 

i Planowania Przestrzennego. 

§ 7 Zarz,!-dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 



Zal~cznik Nr 2 
do Zarz~dzenia Nr 29/2015 

W6jta Gminy Sochocin 
z dnia 21 kwietnia 2015 

Sochocin, .................... . 


(imiy i nazwisko/nazwa firmy) 

(adres zamieszkania) 

(telefon) 

W6jt Gminy Sochocin 

Wniosek 

Zwracam siy z prosb~ 0 wynajem swietlicy wiejskiej w Kolozybiu. 

1. Data oraz godziny, w jakich ma siy odbywac przedsiywziycie: 

2. Organizator przedsiywziycia : ............................ ............................................................... . 


3. Osoba odpowiedzialna (pelnoletnia) za utrzymanie porz~dku i bezpieczenstwa 

(imiy i nazwisko) (nr. dowodu osobistego) (podpis) 

4. eel wynajycia swietlicy - ............................................................................ . 


5. Jednoczesnie oswiadczam, ze 

a) zapoznalem/lam siy z obowi~zuj~cym Regulaminem korzystania ze swietlic wiejskich 

(zal~cznik nr 1 do Zarz~dzenia Nr 29/2015 W6jta Gminy Sochocin z dnia 21 kwietnia 

2015), 

b) zobowi~zujy siy do przestrzegania przepis6w sanitarnych i ppoz. w czasie trwania najmu. 

(data zlozenia wniosku) (podpis wnioskodawcy) 

Potwierdzam mozliwosc 1 brak mozliwosci* wynaj~cia swietlicy 

(data) (pod pis opiekuna swietlicy) 

Zatwierdzenie 

(data) (podpis W6jta) 
* -niepotrzebne skreslic 



Zal1lcznik Nr 3 
do Zarz1ldzenia Nr 29/2015 

W6jta Grniny Sochocin 
z dnia 21 kwietnia 2015 

PROTOKOL ZDA WCZO - ODBIORCZY 
sporzqdzony dnia ....................... . 


w lokalu stanowiqcyrn przedrniot najrnu zgodnie z Urnowq Najrnu 


przez opiekuna swietlicy - .. . ........................................... . 


przy udziale organizatora irnprezy 1uroczystosci - ........... . ...................................... . 


Przekazujqcy oddaje w posiadanie, a Przejrnujqcy przejrnuje w posiadanie lokal swietlicy 

w Kolozybiu, na dow6d czego sporzqdzono niniejszy protok6J. 

Strony potwierdzajq ponadto, ze: 

1. Lokal wyposaZony jest w: 

·......... .. ............. ......................................................., 


••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••• ' 0' •••••••••••••••••••••••••••••••••• , 

·...................................................................... ......... , 


·......... ... ............ ..................... .................................. , 


2. Przejrnujqcy zglasza nastypujqce uwagi (szkody) do stanu wyposazenia Lokalu: 

3. Lokal znajduje siy w stanie technicznyrn: .......... ... ... ...................... .... .. ................................ ; 


4. Przejrnujqcy zglasza nastypujqce uwagi do stanu technicznego Lokalu: 

....... .. ........... .. ......................................................................................................................... , 


5. Kaucjy wniesiono w kwocie . ........ w dniu ........ . ......... . 


6. 	 Stan licznik6w na dzien przejycia: 

a) Woda 

b) Energia 

c) Nieczystosci stale 

7. 	 Stan licznik6w na dzien odbioru : 

a) Woda 

b) Energia 

c) Nieczystosci stale 



8. Do zaplaty 

a) Woda ..... .. .......... [zl] (do Im3-3,08 zl;+za kazdy Im3-3,08 zl, 

b) Energia ................. [zl] (0,5252 zllKWh) 

c) Nieczystosci plynne .................. [zl] do 1 m3 
- 20,00 zHza kazdy 1 m3 -20,00 zl, 

d) Opal w sezonie grzewczym ................. [zl] (stawka ryczahowa - 40 zVdoby w sezonie 
grzewczym) 

e) Odpady komunalne [zl] (21,50 zl1120 I) 

f) Za zniszczenia [ zl] 

RAZEM: ............... ... [zl] 

*pkt. 7 i 8 wypelniamy w dniu zdania swietlicy. 

9. Przekazuj'!cy wydaje Przejmuj,!cemu .............. komplety kluczy do zamk6w w Lokalu. 


10. Inne ustalenia i potwierdzenia Stron .................................................................................... . 


(podpis przekazuj'!cego) (podpis przejrnuj,!cego) 



Zalqcznik Nr 4 
do Zarzqdzenia Nr 29/2015 

W6jta Gminy Sochocin 
z dnia 21 kwietnia 2015 

Urnowa najrnu Nr..... . 

Zawarta w dniu ................... . w Kolozybiu pomiydzy Gmin:} Sochocin, reprezentowanq 

przez W6jta Grniny Sochocin Andrzeja Romatowskiego, zwanego dalej Wynajrnuj:}cym 

a 

... . ....................................... . . .. . , zamieszkalym w ................ . . . ....................... . 

· 	 I·t· .I	 egl ymuJqcym Sly ........... .... .................. . ....... .
u lca ........ . .... . ........... . ........ . ...... , 


seria ...... . .. , nr .............. ... ........... , wydany przez .... . .. .... ............................... . ... . 


dnia .. .. ................... . ........... .. PESEL ..... .. . . .........................NIP . . ................ . . .. . 


zwanym w dalszej czysci umowy Najernc:}. 


§ 1 

1. 	 Wynajmujqcy oddaje, a Najemca przyjmuje w najem swietlicy wiejskq w Kolozybiu zgodnie 

ze zlozonym wnioskiem o swietlicy w celu orgamzacJI 

2. 	 Wniosek 0 wynajem swietlicy stanowi zalqcznik do umowy. 

3. 	 Przygotowywanie i podawanie posilk6w w wynajmowanym obiekcie pozostaje w gestii 

Najemcy. 

4. 	 Wynajmujqcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zagrozenia wynikajqce z faktu przygotowania 

i podawania posilk6w. 

§2 

1. 	 Najemca moze przystosowa6 lokal do swoich potrzeb: dekoracja wnytrza (nienaruszajqca 

estetyki pomieszczenia budynku), zainstalowania swojego naglosnienia. 

2. 	 Spos6b przystosowania lokalu do potrzeb Najemcy wymaga zgody Wynajmujqcego. 

3. 	 Najemca bez zgody Wynajmujqcego nie moze zmieni6 przeznaczenia najakie lokal zostal 

wynajyty. 

4. 	 Najemca oswiadcza, ze zapoznal siy z obowiqzujqcymi przepIsaml bhp ppoz. 

i zobowiqzuje siy do ich przestrzegania. 

§3 

Umowa zostaje zawarta na czas okreslony od . .. .. .. .................. .. . do .......... . ... .. ........ . 




§4 


1. 	 Najemca uisci naleznose za wynajem lokalu w wysokosci ................................ . 

(slownie ............................ ............)(pkt.1 Tabela oplat za wynajem swietlicy wiejskiej 

w Kolozybiu -Zalqcznik Nr 5 do Zarzqdzenia Nr 2912015 W6jta Gminy Sochocin z dnia 

21 kwietnia 2015) przed datq przeJYcla lokalu od Wynajmujqcego na numer rachunku 

Urzydu Gminy w Sochocinie 87 8241 1019 0100 1964 2001 0004 tytulem: koszty 

utrzymania swietlicy wiejskiej w Kolozybiu. 

§5 

1. 	 Potwierdzeniem wniesienia naleznosci 0 kt6rej mowa jest w § 4 jest okazanie 

Wynajmujqcemu dowodu wplaty naleznosci i przedlozenia jej kserokopii. 

2. 	 Kserokopia dowodu wplaty stanowi zalqcznik do niniejszej umowy. 

3. 	 Najemca wnosi na rzecz Gminy Sochocin kaucjy w wysokosci 400,00 zl, kt6ra jest 

zdeponowana u opiekuna swietlicy. 

4. 	 Wniesiona kaucja stano wi dla Wynajmujqcego zabezpieczenie pokrycia ewentualnych strat 

i szk6d powstalych z winy Najemcy w czasie trwania najmu. 

5. 	 Koszt za zuzyte media jest oplacany w dniu podpisania bezusterkowego protokolu zdawczo 

- odbiorczego (Zalqcznik Nr 3 do Zarzqdzenia Nr 29/2015 W6jta Gminy Sochocin 

z dnia 21 kwietnia 2015) lub potrqcany z kaucji przez opiekuna swietlicy. 

6. 	 Wniesiona kaucja podlega zwrotowi po podpisaniu bezusterkowego protokolu zdawczo 

- odbiorczego i oplaceniu naleznosci za zuzyte media do opiekuna swietlicy. 

7. 	 Wynajmujqcy rna prawo do potrqcenia z wniesionej kaucji koszt6w zwiqzanych 

z usuniyciem strat i szk6d powstalych z winy Najemcy. 

8. 	 W przypadku gdy szkody przewyzszq wartose kaucji, najemca zobowiqzany jest pokrye 

je do 100% rzeczywistej wartosci. 


§6 


1. 	 Najemca ponosl odpowiedzialnose za WYPosaZenie znajdujqce siy w swietlicy 

oraz bezpieczenstwo os6b biorqcych udzial w uroczystosci. 

§7 

Wszelkie zmiany umowy mogq bye dokonane w [orrnie pisemnej pod rygorem niewaZnosci. 

§8 

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

wynajmujqcego. 



§9 


1. 	 Po zakonczeniu najmu Najemca zobowiqzuje siy do ZWfOtu lokalu bez dodatkowych wezwan 

w stanie, jaki istnial w dniu przejycia w terminie okreslonym w §3 niniejszej umowy. 

§ 10 

Za kazdy dzien zwloki w oddaniu przedmiotu naJmu naliczana bydzie kara umowna 

w wysokosci 10% kwoty naleznosci okreslonej w §4 pkt. 1 liczona od dnia umownego 

przekazania swietlicy przez Najemcy Wynajmujqcemu. 

§11 

1. 	 Najemca ponosi odpowiedzialnosc za zniszczenia mienia, w tym za dzialanie os6b trzecich, 

jesli w wyniku ich dzialania powstaly szkody materialne. 

2. 	 Najemca jest zobowiqzany do naprawienia szk6d i uzupelnienia brak6w w wyposaZeniu 

(tzn. dane go elementu kompletu, bqdz calego kompletu 0 takich samych lub podobnych 

parametrach uzytkowych i kolorystycznych). 

3. 	 Koszty remont6w i napraw pomieszczen oraz sprzytu powstalych w czasie trwania najmu 

ponosi Najemca. 

4. 	 W przypadku niewywiqzania siy z zapis6w zawartych w ust. 2 i 3 ma zastosowanie § 5 ust. 7 

i 8. 

§12 

1. 	 W sprawach me uregulowanych postanowieniami mmeJszeJ umowy bydq mialy 

zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. 	 Sprawy spome wynikajqce z realizacji niniejszej umowy bydq rozpatrywane przez sqd 

wlasciwy dla Wynajmujqcego. 

§13 

Umowa zostala sporzqdzona w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje 

Wynajmujqcy i jeden Najemca. 

WYNAJMUJf\CY 	 NAJEMCA 



Zah!.cznik Nr I 
do ZARZf\DZENIA Nr 29/2015 

W6jta Gminy Sochocin 
z dnia 21 kwietnia 2015 

REGULAMIN SWIETLICY WIEJSKIEJ W KOLOZE,:BIU 
I. 	 I POSTANOWIENIA OGOLNE: 
1. 	 Swietlica wiejska udostypnianajest osoborn pelnoletnim. 

2. 	 W przypadku organizowania w swietlicy wiejskiej przedsiywziyc z udzialern os6b 

niepelnoletnich, opiekun swietlicy udostypnia swietlicy osobom pelnoletnirn, kt6re 

odpowiadajq za bezpieczenstwo os6b nieletnich. 

3. 	 Swietlica wiejska jest miejscem spotkan mieszkanc6w wsi, zgodnie z potrzebarni lokalnej 

spolecznosci oraz miejscem, gdzie prowadzona jest dzialalnosc statutowa w zakresie 

kUltury. 

4. 	 Administratorern swietlicy wiejskiej jest opiekun swietlicy. 

5. 	 Godziny otwarcia swietlicy okresla harrnonogram, dostosowany do potrzeb rnieszkanc6w. 

6. 	 Opiekunem swietlicy wiejskiej jest osoba wyznaczona przez W6jta Grniny Sochocin 

7. 	 Klucze do swietlicy posiadajq osoby do tego upowaZnione. 

8. 	 Osoby posiadajqce klucze oraz indywidualne kody, ponoszq odpowiedzialnosc rnaterialnq 

za powierzony irn sprzyt i urzqdzenia stanowiqce wyposaZenie swietlicy i zobowiqzane 

Sq do prowadzenia rejestru podrniot6w, kt6ryrn udostypnia siy obiekt w celu przeniesienia 

na te osoby odpowiedzialnosci rnaterialnej za szkody wyrzqdzone na obiekcie w trakcie jego 

uzytkowania. 

II. ZASADY KORZYSTANIA ZE SWIETLICY: 
1. 	 Osoby uprawnione do korzystania ze swietlicy: soltys i rada solecka, dzieci i mlodziez 

w rarnach zajyc prowadzonych pod opiekq osoby doroslej, czlonkowie klub6w sportowych 

oraz innych organizacji dzialajqcych w danym srodowisku, czlonkowie Zwiqzku Emeryt6w 

i Rencist6w, zespo16w oraz k6l zainteresowan zgodnie z harmonogramern zajyc, rnieszkancy 

grniny Sochocin w rarnach zorganizowanych inicjatyw lokalnych, takich jak irnprezy 

sportowe i kulturalne ( irnprezy okolicznosciowe i inne), osoby i podmioty w celach 

prywatnych, kornercyjnych i innych (wesela, komunie, chrzciny, irnprezy i zebrania 

okolicznosciowe, szkolenia prowadzone przez osoby z zewnqtrz itp.). 

2. 	 Pierwszenstwo w korzystaniu ze swietlicy wiejskiej rna Rada Solecka, szczeg61nie 

w przypadku przeprowadzania wybor6w i koniecznosci urzqdzenia lokalu wyborczego. 

3. 	 Wynajern swietlicy odbywa siy po dokladnym ustaleniu zasad korzystania ze swietlicy 

z opiekunem swietlicy. 

4. 	 Udostypnienie obiektu powinno zostac wpisane do rejestru korzystania ze swietlicy 

z podaniem danych osoby, kt6rej powierza siy obiekt. 

5. 	 Osoba, kt6rej udostypniona jest swietlica ponosi odpowiedzialnosc za zniszczenie rnienia, 
w tyrn za dzialania os6b, kt6ryrni siy opiekuje, jesli w wyniku ich dzialania powstaly szkody 

materialne. 
6. 	 Uczestnicy irnprez odbywajqcych siy w swietlicy zobowiqzani Sq do przestrzegania 

niniejszego regularninu. 



III. POSTANOWIENIA KONCOWE 
1. 	 Imprezy, zebrania 0 charakterze cyklicznym lub zorgamzowanym powmny 

bye zgloszone do harmonogramu swietlicy i opiekuna obiektu. 
2. 	 Osoby korzystajqce ze swietlicy winny przestrzegae przepis6w BHP, ppoz, dotyczqcych 

porzqdku publicznego oraz sanitamych. 

3. 	 Opiekun swietlicy wiejskiej nie ponosi odpowiedzialnosci za wypadki i szkody 

na osobach i mieniu b((dqce skutkiem korzystania ze swietlicy wiejskiej lub jej WYPosaZenia 

w spos6b niezgodny z ich przeznaczeniem, bqdz z postanowieniami niniejszego regulaminu. 



Za1'lcznik Nr 5 
do ZARZf\OZENIA Nr 29/2014 

W6jta Gminy Sochocin 
zdnia21 kwietnia2015 

1. T ABELA OPLAT ZA WYNAJEM SWIETLICY WIEJSKIEJ W KOLOZF;BIU 

Okres 

wynajmu 

"", Do24 h Do 48 h Do 72 h Wi~cej nii: 72 h 

.... ..,.. 

. mieszkancy L 
r Ola mieszka-n-c-6w- G- m- in-y-'+------30 zt 60 zt 90zt po 30 zVdoby
I Sochocin 

101 . k " a mlesz ancow spoza 60 zt 120 zt 180 zt po 60 zVdoby 
! terenu Gminy Sochocin 

Wynajem pod dziatalnosc komercyjn'l (szkolenia, konferencje itp.) 15 zt za 1 godziny. 


Za korzystanie z lokalu powyzej 6h uwaza sit( za najem obejmujqcy korzystanie do 24 h. 


2. 	 ST A WKI ZA MEDIA 


a) Woda - do 1 m3 -3,08 zl; + za kazdy 1m3-3,08 zl, 


b) 	 Energia - 1 KWh - 0,5252 zl, 

c) 	 Nieczystosci plynne - do 1 m3 
- 20,00 zl + za kazdy 1 m3 

- 20,00 zl, 

d) 	 Opal w sezonie grzewczym - stawka ryczaltowa - 40zl Idobt( 

e) 	 Odpady komunalne - 21,50 zl 1120 I 

Koszt za zuzyte media jest oplacany w dniu podpisania bezusterkowego protokolu zdawczo 

odbiorczego( Zalqcznik Nr 3 do Zarzqdzenia Nr 29/2015 W6jta Gminy Sochocin z dnia 

21 kwietnia 2015) lub potrqcany z kaucji przez opiekuna swietlicy. 

3. 	 Z oplat zwalnia sit(: 

1. 	 Dzieci i uczni6w oddzia16w przedszkolnych, szk6I podstawowych i glmna7Jum, 
prowadzonych przez gmint(. 

2. 	 Organizacje nie zaliczane do sektora finans6w publicznych i niedzialajqce w celu 
osiqgania zysku, kt6re wspomagajq proces edukacyjny dzieci i mIodziezy lub realizujqce 
programy profilaktyczne. 

3. 	 Organizator6w imprez zleconych przez gmint( lub odbywajqcych sit( pod patronatem 
W6jta Gminy. 

4. 	 Organizator6w imprez charytatywnych lub patriotycznych uzgodnionych z W6jtem 
Gminy. 

5. 	 Organizator6w realizujqcych zadania w ramach um6w 0 partnerstwie i wsp6Ipracy 
zawartych z gminq. 

6. 	 Stowarzyszenia dzialajqce na terenie Gminy Sochocin tj. Ochotnicze Straze Pozame, 
Kola GospodyiJ. Wiejskich itp. 

7. 	 Organizacje os6b niepelnosprawnych. 


