ZARZĄDZENIE NR 11/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE
z dnia 31 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich i lokali użyteczności publicznej
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2019 r., poz. 506 z poźn.zm. ) oraz uchwały nr X/66/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia
27 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich i lokali użyteczności
publicznej na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Ustalam stawki opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich i lokali oraz ich wyposażenia
obejmujące ryczałtowe koszty związane z utrzymaniem świetlicy, w tym m.in. za korzystanie z mediów
(zużycie energii elektrycznej, wody, wywozu nieczystości stałych i ciekłych), w wysokości:
1) zgodnej z cennikiem, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, w okresie poza
sezonem grzewczym (od 16 kwietnia do 14 października);
2) zgodnej z cennikiem, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, w okresie sezonu
grzewczego (od 15 października do 15 kwietnia).
2. Opłaty w cennikach, o których mowa w ust. 1, podane są w kwotach brutto.
3. Stawki ryczałtowe wymienione w ust. 1 nie mają zastosowania w świetlicach wiejskich
w miejscowościach: Buk Pomorski, Lembarg, Nowa Wieś, w których opłatę za korzystanie ze świetlicy
stanowi należność za media (zużycie energii elektrycznej, wody, wywozu nieczystości stałych i ciekłych)
naliczona według wskazań licznika.
4. Opłata za wynajem świetlic wiejskich dla mieszkańców miasta i gminy wynosi 50% kwoty brutto
ustalonej w cennikach, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem, że zniżką nie obejmuje się opłaty za
podłączenie chłodni.
5. Poza opłatą za korzystanie ze świetlic i lokali oraz ich wyposażenia należy również opłacić kaucję
zwrotną w kwocie 200 zł, stanowiącą zabezpieczenie mienia z tytułu ewentualnych szkód powstałych
podczas najmu.
6. Najemca przed terminem przejęcia do dyspozycji przedmiotu najmu jest zobowiązany do wpłaty
kaucji zwrotnej na konto wynajmującego.
7. Stawki opłat, o których mowa w ust. 1 i 3, obowiązują za dobę liczoną od godz. 12:00 każdego dnia
najmu do godz. 12:00 dnia następnego. Dopuszcza się indywidualne ustalenia dotyczące określenia czasu
trwania doby, a w przypadku braku takich ustaleń w zawartej umowie przyjmuje się doba obejmuje czas
określony w zdaniu pierwszy tego ustępu.
8. W przypadku najmu w zakresie godzinowym przyjmuje się, że opłata godzinowa stanowi iloczyn
czasu najmu okreslonego w godzinach zegarowych i stawki dobowej podzielonej prze liczbę 24.
§ 2. 1. Najem świetlicy lub lokalu i ich wyposażenia odbywa się z zachowaniem następujących zasad:
1) osoba ubiegająca się o najem rezerwuje świetlicę lub lokal składając wniosek do sołtysa lub opiekuna
lokalu;
2) sołtys lub opiekun lokalu potwierdza termin rezerwacji na wniosku, który jest składany do Urzędu
Miasta i Gminy w Jabłonowie Pomorskim celem sporządzenia umowy;
3) wynajmujący zobowiązany jest stawić się w Urzędzie Miasta i Gminy w Jabłonowie Pomorskim
celem podpisania umowy;
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4) przed przejęciem świetlicy lub lokalu najemca wpłaca kaucję na rachunek Urzędu Miasta i Gminy,
a dowód wpłaty przedkłada sołtysowi lub opiekunowi lokalu do wglądu;
5) sołtys lub opiekun lokalu przed przekazaniem świetlicy sprawdza, czy umowa została zawarta i czy
uregulowano należności, a następnie w obecności najemcy sporządza protokół zdawczo-odbiorczy
i wraz z kluczami przekazuje najemcy;
6) kwota kaucji, o której mowa w § 1 ust. 5, podlega zwrotowi, tylko wtedy, gdy sołtys lub opiekun
lokalu w protokole zdawczo-odbiorczym stwierdzi, że przedmiot umowy jest w stanie, jaki istniał
w dniu jego przekazania najemcy;
7) w przypadku, gdy szkody wynikłe z winy najemcy przewyższą wartość kaucji, najemca obowiązany
jest pokryć je do 100% rzeczywistej wartości;
8) płatność za wynajem następuje na podstawie wystawionej faktury.
2. W sprawach bieżących w zakresie najmu świetlicy lub lokalu, najemca powinien kontaktować się
z sołtysem lub opiekunem lokalu.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
i Skarbnik Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.
§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 7/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia
27 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich i lokali
użyteczności publicznej.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2020 roku.

Burmistrz Miasta i Gminy
Przemysław Górski
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 11/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 31 stycznia 2020 r.
CENNIK BRUTTO (W PLN) ZA WYNAJEM ŚWIETLIC WIEJSKICH I LOKALI NA OKRES
POZA SEZONEM GRZEWCZYM

Świetlica/Lokal
w miejscowości
Budziszewo , Bukowiec, Górale, lokal
Jaguszewice, Płowężek
Buk Góralski, Kamień, Konojady, Płowęż
Szczepanki, Jabłonowo - Zamek
Sala w Remizie Strażackiej w Jabłonowie
Pomorskim
Buk Pomorski, Lembarg, Nowa Wieś

Opłata za dobę
w złotych
150,00
180,00
200,00
150,003
media zostaną naliczone według wskazań licznika
(energia elektryczna, woda), jak również koszty
dotyczące śmieci i ścieków

Uwagi:
1. Cena świetlic wiejskich Budziszewo, Bukowiec, Płowężek, Górale, lokal Jaguszewice, Konojady,
Płowęż, Buk Góralski, Kamień, Szczepanki, Jabłonowo - Zamek obejmuje: czynsz, opłatę za zużytą
energię elektryczną (tylko urządzenia będące na wyposażeniu danej świetlicy), śmieci, zużytą wodę
i ścieki.
2. W okresie trwałości projektu opłata za wynajem świetlic w miejscowościach: Nowa Wieś,
Lembarg, Buk Pomorski obejmuje wyłącznie: energię elektryczną (tylko urządzenia będące na
wyposażeniu danej świetlicy), śmieci, zużytą wodę i ścieki.
3. W okresie trwałości projektu opłata ryczałtowa w wysokości 150,00 zł za wynajem Sali w Remizie
Strażackiej w Jabłonowie Pomorskim obejmuje wyłącznie: energię elektryczną (tylko urządzenia będące
na wyposażeniu), śmieci, wodę i ścieki.
4. Cena nie obejmuje wypożyczania obrusów i naczyń, zużytego gazu, sprzątania.
5. Dodatkowa opłata za podłączenie chłodni 120,00 zł netto za dobę.
6. Ustala się zakaz wypożyczania poza obiekty świetlic: krzeseł, stolików i innego sprzętu.
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 11/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 31 stycznia 2020 r.
CENNIK BRUTTO (W PLN) ZA WYNAJEM ŚWIETLIC WIEJSKICH I LOKALI NA OKRES
W SEZONIE GRZEWCZYM

Świetlica/Lokal
w miejscowości
Budziszewo , Bukowiec, Górale, lokal
Jaguszewice, Płowężek
Buk Góralski, Kamień, Konojady, Płowęż
Szczepanki, Jabłonowo - Zamek
Sala w Remizie Strażackiej w Jabłonowie
Pomorskim
Buk Pomorski, Lembarg, Nowa Wieś

Opłata za dobę
w złotych
200,00
250,00
280,00
250,003
media zostaną naliczone według wskazań licznika
(energia elektryczna, woda), jak również koszty
dotyczące śmieci, ścieków i opału

Uwagi:
1. Cena świetlic wiejskich Budziszewo, Bukowiec, Płowężek, Górale, lokal Jaguszewice, Konojady,
Płowęż, Buk Góralski, Kamień, Szczepanki, Jabłonowo - Zamek obejmuje: czynsz, opłatę za zużytą
energię elektryczną (tylko urządzenia będące na wyposażeniu danej świetlicy), śmieci, zużytą wodę,
ścieki i opał.
2. W okresie trwałości projektu opłata za wynajem świetlic w miejscowościach: Nowa Wieś,
Lembarg, Buk Pomorski obejmuje wyłącznie: energię elektryczną (tylko urządzenia będące na
wyposażeniu danej świetlicy), śmieci, zużytą wodę, ścieki i opał.
3. W okresie trwałości projektu opłata ryczałtowa w wysokości 250,00 zł za wynajem Sali w Remizie
Strażackiej w Jabłonowie Pomorskim obejmuje wyłącznie: energię elektryczną (tylko urządzenia będące
na wyposażeniu), śmieci, wodę, ścieki i opał.
4. Cena nie obejmuje wypożyczania obrusów i naczyń, zużytego gazu, sprzątania.
5. Dodatkowa opłata za podłączenie chłodni 120,00 zł netto za dobę.
6. Ustala się zakaz wypożyczania poza obiekty świetlic: krzeseł, stolików i innego sprzętu.
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