BR.0050.123.2015
ZARZĄDZENIE NR 150/15
BURMISTRZA CZERSKA
z dnia 8 czerwca 2015 r.
w sprawie określenia zasad udostępniania pomieszczeń i wyposażenia w obiektach sportowych i
świetlicach wiejskich stanowiących mienie Gminy Czersk
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz.
U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.)
zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Ustalam Regulamin nieodpłatnego udostępniania obiektów sportowych stanowiący zał. nr 1.
2. Ustalam Regulamin udostępniania pomieszczeń i wyposażenia w świetlicach wiejskich oraz
innych pomieszczeń w obiektach komunalnych stanowiący zał. nr 2.
§ 2.
Traci moc Zarządzenie nr 388/12 Burmistrza Czerska z dnia 16 października 2012 r. w sprawie
wprowadzenia ramowego regulaminu świetlicy wiejskiej.
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza – Grzegorzowi Klauzie.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2015 r.

Burmistrz Czerska
Jolanta Fierek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 150/15
Burmistrza Czerska
z dnia 8 czerwca 2015 r.

Regulamin nieodpłatnego udostępniania obiektów sportowych
§ 1.
Obiekty sportowe będące własnością Gminy Czersk udostępniane są nieodpłatnie w celu realizacji
zadań związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
mieszkańców miasta i gminy Czersk oraz na organizację imprez sportowo-rekreacyjno-kulturalnych,
głównie na następujące rodzaje działań:
1. lekcje wychowania fizycznego i zajęcia pozalekcyjne realizowane przez szkoły, których
organem prowadzącym jest Gmina Czersk (bez odrębnego pozwolenia);
2. zawody i zajęcia treningowe dla grup dziecięcych i młodzieżowych jednostek realizujących
zadania gminy w zakresie upowszechniania sportu (bez odrębnego pozwolenia);
3. mecze ligowe i zajęcia treningowe grup seniorskich klubów sportowych, realizujących zadania
gminy w zakresie upowszechniania sportu;
4. zawody sportowe i imprezy organizowane dla grup dziecięcych, młodzieżowych oraz osób
dorosłych, tj.:
a) mające charakter imprez okolicznościowych, organizowane przez jednostki działające na
terenie gminy (turnieje o puchar burmistrza, turnieje rodzinne, memoriały i inne)
b) imprezy charytatywne;
c) koncerty, przedstawienia kulturalne, targi itp. - organizowane przez jednostki podległe gminie;
d) inne imprezy i wydarzenia – wskazane przez Burmistrza Czerska.

§ 2.
1. Podmiot lub osoba ubiegająca się o nieodpłatne korzystanie z obiektów sportowych zwraca się
z pisemnym wnioskiem do Burmistrza Czerska, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do
niniejszego Zarządzenia. Wniosek powinien zawierć pozytywną opinię administratora/zarządcy
obiektu w zakresie harmonogramu udostępnienia obiektu.
2. Podmiot, który uzyskał zgodę na nieodpłatne udostępnienie obiektów sportowych zawiera z
administratorem/zarządcą obiektu umowę w formie pisemnej, określającą szczegółowe zasady i
warunki korzystania z kompleksu sportowego, w tym odpowiedzialność za powierzone mienie.

§ 3.
Udostępnienie pomieszczeń i sprzętu na cele inne niż wymienione w § 1 obywa się zgodnie z
cennikiem określonym przez dyrektora/zarządcę obiektu.

Zał. nr 1 do Regulaminu nieodpłatnego udostępniania obiektów sportowych

………………………………. ---------------------------------------------------- Burmistrz Czerska
miejscowość, dnia
Wniosek o nieodpłatne udostępnienie obiektów sportowych
…..................................................................................................
(nazwa obiektu, miejscowość)
Nazwa i adres
wnioskującego
Wnioskowany harmonogram i informacje dotyczące udostępnienia
Przedmiot udostępnienia*:

płyta główna bez udziału publiczności
płyta główna z udziałem publiczności
salka …................
Inne (wymienić jakie):............................................................................

Wnioskuję o nieodpłatne udostępnienie wyżej wymienionego przedmiotu
w okresie od …........... do …........... 201... r.,
zgodnie z poniższym harmonogramem:
miesiąc

dzieńdata/
okres

godziny

l. godz. liczba
łącznie uczestników
zajęć zliczona

Zapotrzebowanie na
pomieszczenia
dodatkowe,
zaplecze sanitarne,
techniczne, inne
(wymienić jakie)

charakter zajęć
(zgodniez § 1
regulaminu),
dyscyplina sportowa

Razem w miesiącu

Razem w miesiącu
OGÓŁEM
…………………………….
Podpis wnioskodawcy
Zarządca/administrator
obiektu

Data wpływu wniosek
Opinia w zakresie harmonogramu korzystania z nieruchomości oraz
wymagań technicznych:
Data i podpis

Burmistrz

Data wpływu wniosek
Zgoda/brak zgody
Data i podpis

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 150/15
Burmistrza Czerska
z dnia 8 czerwca 2015 r.

Regulamin udostępniania pomieszczeń i wyposażenia w świetlicach wiejskich stanowiących
mienie Gminy Czersk
§ 1.
1.
Niniejszy regulamin dotyczy niżej wymienionych obiektów:
a) Lokalne Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach,
b) Świetlica wiejska w Gotelpiu,
c) Świetlica wiejska w Krzyżu,
d) Świetlica wiejska Malachinie,
e) Świetlica wiejska Mokrem,
f) Świetlica wiejska w Gutowcu,
2.
Obiekty wymienione w ust. 1 stanowią własność Gminy Czersk.
3.
Działalność obiektów wymienionych w ust.1 nadzoruje Urząd Miejski w Czersku.
4.
Funkcjonowanie świetlic ma na celu integrację społeczności lokalnej, w szczególności
poprzez:
1)
rozwój życia społeczno-kulturalnego, oświaty, sportu i rekreacji,
2)
zapewnienie miejsca spotkań organizacji lokalnych działających na terenie Gminy, m.in.
zebrań członków OSP, Rady Sołeckiej, klubów, kół, stowarzyszeń itp.,
3)
pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców,
4)
organizację spotkań okolicznościowych,
5)
organizację szkoleń na rzecz społeczności lokalnej,
6)
promocję gminy oraz sołectwa,
7)
współpracę z samorządem lokalnym (organizacja spotkań mieszkańców z przedstawicielami
władz gminy),
8)
kształtowanie pozytywnych wzorców spędzania czasu wolnego.
§ 2.
1.
Korzystanie z pomieszczeń w świetlicach wiejskich w celu zorganizowania imprez i
uroczystości rodzinnych takich jak wesela, chrzciny, komunie, stypy i innych uroczystości
okolicznościowych oraz szkoleń, pokazów, zabaw, wieczorków itp. odbywa się na zasadach
określonych niniejszym regulaminem.
2.
Wszystkie imprezy okolicznościowe mogą być zorganizowane poza zajęciami ujętymi w
harmonogramie pracy świetlicy.
3.
Dla poszczególnych obiektów wymienionych w § 1 ustala się Administratorów tj. osoby
fizyczne bądź prawne upoważnione przez Burmistrza Czerska do wykonywania czynności, o których
mowa w niniejszym regulaminie. Lista osób upoważnionych przez Burmistrza Czerska dla
poszczególnych świetlic stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
4.
Administratorzy w imieniu Burmistrza kieruje bieżącą działalnością świetlic oraz
odpowiadają za ich funkcjonowanie, a w szczególności:
1)
sprawuje stały dozór i kontroluje stan pomieszczeń urządzeń oraz sprzętu i wyposażenia,
2)
dba o ład, czystość i porządek w obiekcie i wokół niego,
3)
utrzymuje dodatnią temperaturę w obiekcie,

4)
dysponuje kluczami oraz koordynuje wynajem obiektu,
5)
prowadzi i wywiesza na tablicy ogłoszeń aktualizowany co miesiąc harmonogram pracy
świetlicy na najbliższy 1 rok, jednocześnie przesyłając jego kopię do wskazanego przez Burmistrza
pracownika urzędu.
5.
Wszelkie kwestie wątpliwe i sporne dotyczące zarządzania i funkcjonowania świetlicy
rozstrzyga Burmistrz.
§ 3.
1.
Korzystający z pomieszczeń w świetlicach wiejskich ponosi koszty mediów w czasie
korzystania z obiektu według faktycznego zużycia i zgodnie z odczytami liczników.
2.
Odpłatność za energię elektryczną, gaz, odbiór nieczystości płynnych, wodę, wywóz śmieci
ustalona zostanie według obowiązujących w danym czasie cen i stawek.
3.
Korzystający uiszcza koszty mediów na podstawie umowy i rozliczenia za media wystawione
przez Administratora.
§ 4.
Nieodpłatnie można udostępnić pomieszczenia w świetlicach wiejskich na potrzeby działalności
statutowych: organów sołectwa, zadań realizowanych przez gminę, organizacje i stowarzyszenia
działające na terenie gminy oraz na organizację zajęć, uroczystości i imprez na rzecz mieszkańców
sołectwa i gminy.
§ 5.
1.
Udostępnienie pomieszczeń w świetlicach wiejskich na cele wymienione w § 2 pkt 1 oraz § 4
następuje na podstawie pisemnej umowy.
2.
Rezerwacja sali poprzez zawarcie umowy może być złożona maksymalnie na 1 rok przed
planowaną datą korzystania.
3.
Umowy korzystania ze świetlic wiejskich zawierają w imieniu Burmistrza Administratorzy
poszczególnych obiektów. Po zawarciu umowy Administrator zobowiązany jest wprowadzić do
harmonogramu pracy świetlicy termin udostepniania wraz z nr umowy.
4.
Za szkody powstałe w czasie udostępniania pomieszczeń w świetlicach wiejskich i innych
pomieszczeń w obiektach komunalnych odpowiadają osoby korzystające.
5.
Usunięcie szkód następuje na koszt osób korzystających, w sposób ustalony przez strony.
6.
W przypadku rezygnacji z rezerwacji Korzystający zgłasza ten fakt pisemniedo
Administratora obiektu.
7.
Rezerwacja może zostać anulowana w każdym czasie w przypadku konieczności urządzenia
lokalu wyborczego w świetlicy. O anulowaniu rezerwacji Administrator powiadamia Korzystającego
pisemnie.
8.
W przypadku powiadomienia o ustaniu rezerwacji, o których mowa w ust. 6 i 7 umowę o
korzystaniu będzie się uważać za rozwiązaną z momentem powiadomienia.
9.
Z tytułu rezygnacji lub anulowania rezerwacji stronom nie przysługuje odszkodowanie.
§ 6.
Ustala się następującą formę rozliczeń z tytułu korzystania z pomieszczeń w świetlicach wiejskich i
innych pomieszczeń płatność obiektach komunalnych:
1.
Przed udostępnieniem lokalu Administrator w obecności Korzystającego spisuje stan
liczników,

2.
Po zakończeniu korzystania Administrator dokonuje spisu stanu liczników i wystawia
rozliczenie uwzględniające wszystkie opłaty o których mowa w § 3 oraz ewentualne odszkodowanie
za powstałe szkody.
3.
Płatność przyjmowana będzie gotówką przez Administratora. Czynność ta zostanie
potwierdzona wydaniem pokwitowania z kwitariusza KP.
§ 7.
1.
Wyposażenie wydaje Administrator. W momencie zwrotu Administrator dokona oględzin
stanu technicznego przekazanego wyposażenia. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Administrator
oszacuje wysokość strat i tę kwotę uwzględnia w rozliczeniu.
2.
Ewentualne udostępnienie dodatkowego sprzętu bądź wyposażenia stanowiącego wyłączną
własność Administratora odbędzie się w drodze oddzielnego porozumienia pomiędzy
Administratorem a Korzystającym. W przypadku pobierania z tego tytułu przez Administratora opłat
odbędzie się to niezależnie od pobierania kosztów o których mowa w niniejszym regulaminie i na
podstawie oddzielnego druku KP.
§ 8.
Sale wiejskie, w których odbywają się zajęcia świetlicowe, wyłączone są z możliwości ich
udostępniania w dniach i godzinach wynikających z harmonogramów zajęć.
§ 9.
Osoba korzystająca z sali:
1)
jest odpowiedzialna za ład i porządek w sali i na terenie przyległym do sali w czasie trwania
udostępniania,
2)
jest zobowiązana do wydania Administratorowi świetlicy bądź pomieszczenia najpóźniej w
ostatnim dniu obowiązywania umowy korzystania, bez dodatkowych wezwań, uprzątniętego w stanie
nie pogorszonym ponad normalne zużycie,
3)
jest materialnie odpowiedzialna za powierzone pomieszczenie oraz znajdujące się w nim
urządzenia i wyposażenie, a w przypadku powstania zniszczeń lub strat jest zobowiązana do
przywrócenia stanu poprzedniego lub całkowitego pokrycia kosztów usunięcia zniszczeń,
4)
jest odpowiedzialna za posprzątanie sali z wykorzystaniem własnych środków czystości,
5)
jest zobowiązana do przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących w
budynku.
§ 10.
Korzystający z obiektu nie może podnajmować oraz oddawać do korzystania pomieszczeń innym
osobom.

Załącznik nr 1 do Regulaminu udostępniania pomieszczeń i wyposażenia w świetlicach wiejskich oraz
innych pomieszczeń w obiektach komunalnych
Wzór umowy
UMOWA KORZYSTANIA NR ……………………
zawarta w dniu ..................... roku pomiędzy:
……………………………………………, działającym z upoważnienia Burmistrza Czerska, zwanym
w treści umowy "Udostępniającym",
a
……………………………………………, zwaną w treści umowy "Korzystającym" o następującej
treści:
§ 1.
Udostępniający udostępnia a Korzystający bierze do korzystania pomieszczenia w świetlicy wiejskiej
w ……………………………:
§ 2.
Do przekazania pomieszczeń Korzystającemu zobowiązany jest Administrator zgodnie z
Zarządzeniem Burmistrza Czerska nr …... z dnia.........
§ 3.
Udostępnienie
nastąpi
od
dnia
……………………godz..
……………………………godz. ……………….

….…..do

dnia

§ 4.
Udostępniane pomieszczenia wykorzystywane będą przez Korzystającego na zorganizowanie
……………………………………………………………………………………………………………
§ 5.
1. Korzystający ponosi koszty mediów w czasie udostępniania według faktycznego zużycia i
zgodnie z odczytami liczników.
2. Koszty energii elektrycznej, wody, wywozu śmieci, odbioru nieczystości płynnych oraz gazu
płatne są w terminie 3 dni od daty końca udostępniania, o której mowa w § 3.
§ 6.
1. Przed udostępnieniem lokalu Administrator w obecności Korzystającego spisuje stan
liczników,
2. Po zakończeniu korzystania Administrator dokonuje spisu stanu liczników i wystawia
rozliczenie uwzględniające wszystkie opłaty o których mowa w § 5 oraz ewentualne odszkodowanie
za powstałe szkody.
3. Płatność przyjmowana będzie gotówką przez Administratora. Czynność ta zostanie
potwierdzona wydaniem pokwitowania z kwitariusza KP.

§ 7.
Korzystający zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu świetlicy, utrzymania porządku i
bezpieczeństwa w czasie korzystania obiektu oraz bierze odpowiedzialność za przygotowanie,
przeprowadzenie i rozliczenie uroczystości, o której mowa w § 4.
§ 8.
Korzystający zobowiązuje się zwrócić Administratorowi pomieszczenia uporządkowane i posprzątane.
§ 9.
Korzystający zobowiązuje się w terminie 3 dni od daty zwrotu pomieszczenia do zapłaty
odszkodowania za ewentualne szkody wyrządzone w wynajętych pomieszczeniach. Odszkodowanie
obejmuje koszty przywrócenia pomieszczenia lub sprzętu do stanu przez wynajęciem.
§ 10.
Korzystający zobowiązuje się do używania pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem i nie będzie
ich oddawał w najem ani użyczał innej osobie.
§ 11.
Korzystający oświadcza, że zapoznał się z udostępnianym pomieszczeniem i stwierdza, że znajduje się
on w stanie przydatnym do umówionego użytku.
§ 12.
Korzystający zobowiązuje się do przestrzegania przepisów sanitarnych i p.poż. w czasie trwania
udostępniania.
§ 13.
1.
W przypadku rezygnacji z rezerwacji Korzystający ma obowiązek bezzwłocznego pisemnego
zgłoszenia tego faktudo Administratora obiektu.
2.
Rezerwacja może zostać anulowana przez Udostępniającego w każdym czasie w przypadku
konieczności urządzenia lokalu wyborczego w świetlicy. O anulowaniu rezerwacji Administrator
powiadamia pisemnie Korzystającego.
3.
W momencie powiadomienia o ustaniu rezerwacji, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszą
umowę uważa się za rozwiązaną z momentem otrzymania takiego powiadomienia.
4.
Z tytułu rezygnacji lub anulowania rezerwacji stronom nie przysługuje odszkodowanie.
§ 14.
Korzystający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w systemie informatycznym
Udostępniającego, zachowując prawo do wglądu i korekty tych danych, zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
§ 15.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowę stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 16.
Zmiany, bądź uzupełnienia niniejszej umowy mają nastąpić jedynie w formie pisemnej.
……………………………………….----------------------------------- …………………………………..
Udostępniający-------------------------------------------------------------------------------Korzystający

Załącznik do umowy: protokół ze spisu liczników
Nazwa licznika
Data spisu

Stan początkowy

Stan końcowy

Licznik wody
Licznik energii
elektrycznej
Gaz
Inne
Administrator:

Administrator:

……………………….
Korzystający:

……………………….
Korzystający:

Podpisy

………………………… …………………………

różnica
X

Załącznik nr 2 do Regulaminu udostępniania pomieszczeń i wyposażenia w świetlicach wiejskich oraz
innych pomieszczeń w obiektach komunalnych
Lista osób działających z upoważnienia Burmistrza – Administratorów
dla poszczególnych świetlic wiejskich oraz innych pomieszczeń w obiektach komunalnych
stanowiących mienie Gminy Czersk.

Obiekt

Administrator

Lokalne Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji
Pozarządowych w Będźmierowicach

OSP Będźmierowice

Świetlica wiejska w Gotelpiu

OSP Gotelp

Świetlica wiejska w Krzyżu

Sołtys Sołectwa Krzyż

Świetlica wiejska Malachinie (Dom Strażaka)

OSP Malachin

Świetlica wiejska Mokrem

OSP Mokre

Świetlica wiejska w Gutowcu

Stowarzyszenie „Gutowianki”

Uzasadnienie
W odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne dotyczące uregulowania i ujednolicenia zasad
udostępniania obiektów sportowych i świetlic wiejskich po konsultacjach opracowano stosowne
regulaminy.
Mając powyższe na uwadze wydanie niniejszego zarządzenia uznaje się za uzasadnione i konieczne.

