
ZARZĄDZENIE Nr 6/2022 
Burmistrza Susza 

z dnia 18.01 .2022r. 

w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu świetlic wiejskich 

stanowiących własność Gminy Susz 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
( t.j. Dz. U .2 021.13 72) zarządzam, co następuje: 

§ 1 

1. Wynajem świetlic na potrzeby zorganizowania: 

1) przyjęć weselnych, 

2) innych uroczystości rodzinnych w szczególności: urodziny, komunie, chrzciny itp., 

3) szkoleń, prezentacji, zebrań, 

odbywa się odpłatnie. 

2. Świetlice wiejskie mogą być nieodpłatnie użyczane na potrzeby działalności statutowych 
sołectwa i gminy, a także dla organizacji pozarządowych zarejestrowanych w Gminie 
Susz, prowadzących działalność społeczną w ramach zorganizowanych inicjatyw 
lokalnych/społecznych. 

3. W uzasadnionych sytuacjach Burmistrz Susza może zwolnić lub częściowo zwolnić 

z opłat za wynajem świetlicy. 

4. Wynajem świetlicy, o którym mowa w ust.1, obejmuje pomieszczenie świetlicy wraz 
z kuchnią, pomieszczeniami sanitarnymi i gospodarczymi, związanymi z korzystaniem 
z pomieszczenia głównego świetlicy. 

5. Świetlice wiejskie wynajmowane są na pisemny wniosek. Wzór wniosku stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§2 

Dla najemców, o których mowa w § 1 ust. 1 ustala się stawki czynszu i opłat za wynajem 
świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Susz: 



Stawki za wynajem: 

inne uroczystości Dodatkowe 

Świetlica w na przyjęcia rodzinne opłaty: 

miejscowości: (np. chrzciny, godzinowe kaucja 
weselne 

komunia, 
urodziny itp.) 

Brusiny, 
140 zł netto/ 112 zł netto/ 

Chełmżyca, 
172,20 zł brutto 13 7, 76zł brutto 14zł brutto 112zł 

Żakowice. 
Czerwona Woda, 
Krzywiec, 280 zł 

140 zł netto/ Różnowo, netto/344,40zł 
172,20 zł brutto 28 zł brutto 140 zł 

Susz, ul. brutto 
Koszarowa15B. 
Bornice, 

420 zł netto/ 280 zł netto/ Emilianowa. 
516,60 zł brutto 344,40zł brutto 42 zł brutto 280 zł 

Nipkowie. 
Bałoszyce, Bronowo, 
Jakubowo Kisielickie, 
Januszewo, 
Jawty Wielkie, 

490 zł netto/ 350 zł netto/430,50 Lubnowy Wielkie, 
602, 70 zł brutto zł brutto 56 zł brutto 420 zł 

Olbrachtówko, 
Piotrkowo, Rt:daki, 
Ulnowo, Kamieniec, 
Michałowo, 

§3 
I. Ustalc,ne stawki za wynajem świetlicy są jednorazowe i zawierają opłaty za media 

tj. energię, wodę, opał i ścieki. 
2. W przypadku najmu świetlicy na organizację uroczystości rodzinnej opłatę 

jednorazową pobiera się: 
a) w celu zorganizowania przyjęcia weselnego, wówczas świetlica jest wynajmowana 

maks~1malnie na cztery doby. 
b) w celu zorganizowania innych uroczystości rodzinnych, tj. urodziny, chrzciny, 

komunie itp. wówczas świetlica jest wynajmowana maksymalnie na trzy doby. 
3. Świetlice wiejskie mogą być wynajęte podmiotom na tzw. ,,na godziny" w celach 

handlowych (np. pokazy, prezentację ) oraz w celu zorganizowania szkolenia , kursu, 
zebrania. konsolacji. 

4. Okreś ta się dobę, jako czas liczony od godz. 14.00 do godz. 14.00 następnego dnia. 

§4 

I . Podstawą do dokonania rezerwacji świetlicy w celach najmu w określonym terminie 
jest uzyskanie akceptacji proponowanego terminu przez sołtysa poprzez złożenie 
podpi~u sołtysa na wniosku. Wniosek opatrzony podpisem sołtysa podlega złożeniu 
do Burmistrza Susza najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem 
najmr . z wyłączeniem konsolacji. 

2. Po uzyskaniu zgody na wynajem świetlicy przez Burmistrza Susza zostaje podpisana 
umowa. 



§5 

1. Opiekunem świetlicy jest sołtys sołectwa właściwego ze względu na lokalizację danej 
świetlicy lub osoba wskazana przez Burmistrza Susza. 

2. Najemca ponosi odpowiedzialność za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu i urządzeń 
stanowiących wyposażenie \\1-ynajętej świetlicy oraz powstałych uszkodzeń wokół 

obejścia budynku świetlicy. 

3. Wydanie obiektu najemcy oraz jego odbioru dokonuje opiekun świetlicy. 

§6 
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suszu. 

§7 
Traci moc zarządzenie nr 121/2021 Burmistrza Susza z dnia 15.09.2021 r. 

§ 8 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18.01.2022 r. 

B UR ST RZ 

· tr.ykou1sld 




