
 

 

 

ZARZĄDZENIE  Nr S.0050.34.2014 

 

                                   Burmistrza Dobrodzienia 

                                   z dnia 25 marca 2014 roku 

 

       w sprawie przyjęcia regulaminu udostępniania pomieszczeń  

       oraz świetlic wiejskich Gminy Dobrodzień.  

 

 

                     Działając na podstawie art.30 ust.2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) 

oraz § 11 i 14 uchwały Nr XIV/114/2008 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 

28 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalania zasad nabywania, zbywania i obciążania 

nieruchomości Gminy Dobrodzień oraz ich użyczania, wydzierżawiania lub 

najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 46, poz. 1589) 

z późniejszymi zmianami), zarządzam, co następuje : 

                                                             § 1 

 

Ustala się Regulamin korzystania z pomieszczeń oraz świetlic wiejskich na 

terenie Gminy Dobrodzień, który stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

 

                                                             §  2 

                                                               

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

                                                                                             

 Burmistrz Dobrodzienia 
       mgr Róża Koźlik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  Burmistrza  
                                                                                 Nr S.0050.34.2014 25.03.2014r. 

 
„Regulamin korzystania z pomieszczeń oraz świetlic wiejskich i ich 
wyposażenia należących do Gminy Dobrodzień”.  
 
Rozdział I  
                                 POSTANOWIENIA OGÓLNE  
                                                     § 1. 

1. Pomieszczenia oraz świetlice wiejskie objęte niniejszym Regulaminem 

stanowią własność Gminy Dobrodzień. 

2. Pomieszczenia - świetlice wiejskie stanowiące własność gminy przekazuje się 

do użytkowania społeczności wiejskiej celem zaspokojenia potrzeb 

mieszkańców wsi.  

3. Pomieszczenia są miejscem spotkań integrującym środowisko lokalne.  

4. Gmina Dobrodzień jest właścicielem tych pomieszczeń i ponosi koszty ich 

utrzymania i eksploatacji.  

 

Rozdział II  
                          WARUNKI KORZYSTANIA Z POMIESZCZEŃ 
                                                    § 2 . 

1. Nieodpłatnie z tych pomieszczeń korzystać mogą działające na terenie 

Gminy Dobrodzień:  

1) Samorządy Mieszkańców Wsi w ramach zorganizowanych inicjatyw 

lokalnych: zebrania wiejskie, imprezy sportowe, kulturalne (festyny), 

nieodpłatne szkolenia dla mieszkańców wsi;  

2) członkowie Koła Gospodyń Wiejskich;  

3) stowarzyszenia, zespoły ludowe, Ochotnicza Straż Pożarna, członkowie 

klubów sportowych, przy czym dopuszcza się możliwość zawarcia w tym 

zakresie umów użyczeń. 



2. Odpłatnie udostępnia się świetlice innym podmiotom na imprezy 

okolicznościowe w celach prywatnych, komercyjnych, po wcześniejszym 

złożeniu pisemnego wniosku oraz wyrażeniu zgody przez podmiot/ty 

posiadające w użyczeniu świetlice. 

                                                         § 3. 

 1. Odpłatność za korzystnie pomieszczeń oraz świetlic określa załącznik nr 1 do 

niniejszego regulaminu. 

                                                        § 4. 

 1. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób 

uczestniczących w imprezie, oraz za zniszczenie mienia, w tym za działanie 

osób, którymi się opiekuje, jeżeli w wyniku ich działania powstały szkody.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 1 do Regulaminu korzystania z pomieszczeń i świetlic wiejskich, 
ich wyposażenia należących do Gminy Dobrodzień”.  

 
CENNIK OPŁATY   ZA KORZYSTANIE Z ŚWIETLIC : 
 

1. Ustala się stawkę opłaty jednorazowej za korzystanie ze świetlicy  

 w wysokości  30,00 zł, w tym 23% podatku VAT ( słownie:  

 trzydzieścizłoty 90/100 ). 

 2. Za najem Sali Konferencyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu 

ustala się stawkę  150,00 za 1-dzień zł w tym 23% podatku VAT( słownie: 

stopięćdziesiątzłoty 00/100 ).     

 3. Kwotę wskazaną w pkt. 1 lub 2 – należy uiścić na wskazane konto bankowe  

Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu : BANK SPÓŁDZIELCZY w LEŚNICY 

Oddział DOBRODZIEŃ : 89 8907 1047 2005 4000 0765 0011 . 

 z dopiskiem :  za wynajem  Sali konferencyjnej / świetlicy wiejskiej: 
………………………………………………………………………………………………………… 
      (  adres  ) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 w dniu…………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

na imprezę okolicznościową (np.uroczystość rodzinną,urodziny, szkolenie,itp.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Załącznik Nr 2 do Regulaminu korzystania z pomieszczeń i świetlic wiejskich, 
ich wyposażenia należących do Gminy Dobrodzień”.  
 
I.Wykaz świetlic wiejskich objętych umowami użyczenia : 

1. DOBRODZIEŃ                              Plac Wolności 7 

2. DOBRODZIEŃ                              Plac Wolności 12 

3. GŁÓWCZYCE                                ul.Dobrodzieńska 1 

4. GŁÓWCZYCE                                ul.Dobrodzieńska 1 

5. PLUDRY                                        ul.Szkolna  1 

6. BZINICA STARA                           ul.K.Miarki 2 

7. SZEMROWICE                             ul.Strażacka 1 

8. LIGOTA DOBRODZIEŃSKA        ul.Wojska Polskiego 70 

9. RZĘDOWICE                                ul.Dobrodzieńska 8 

     10. RZĘDOWICE                                ul.Dobrodzieńska 10 

     11. MYŚLINA                                      ul.Przejazdowa 2 

 

II. Pomieszczenia- sala konferencyjna : 
      1. DOBRODZIEŃ                                Plac Wolności 1 
                                                              

 


