
 

 

UCHWAŁA NR XI/74/19 

RADY GMINY CZERNIEWICE 

z dnia 29 sierpnia 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich położonych  

na terenie gminy Czerniewice 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 

o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. Nr 712) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XLVI/250/13 Rady Gminy Czerniewice z dnia 26 listopada 2013 roku 

w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich położonych na terenie gminy Czerniewice 

/Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 5811, z późn. zm./ załącznik do Regulaminu korzystania ze świetlic 

wiejskich położonych na terenie gminy Czerniewice otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej 

uchwały. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerniewice. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy 

ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Czerniewicach. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Łódzkiego. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy Czerniewice 

 

 

Jarosław Kępa 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 30 września 2019 r.

Poz. 5240



Załącznik do uchwały Nr XI/74/19 

Rady Gminy Czerniewice 

z dnia 29 sierpnia 2019 r. 

Czerniewice, .......................... 

Imię i nazwisko najemcy: ……………………………………………………………………… 

NIP lub nr dowodu osobistego: …………………………………………………………….….. 

Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………….…... 

Telefon: ………………………………………………………………………………………… 

        Wójt Gminy Czerniewice 

WNIOSEK 

Zwracam się z prośbą o  wynajem świetlicy wiejskiej w miejscowości ………...……………...…… celem 

zorganizowania ………………………………..………………………….…………………..……….… 

1. Data oraz godziny, w jakich ma się odbywać się najem: ……………………………………….……. 

2. Osoba odpowiedzialna (pełnoletnia) za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa w trakcie najmu: 

1) imię i nazwisko: ………………………………………………………………….……….….……….… 

2) adres: ………………………………………………………………………………..……..……………. 

3) kontakt tel.: ………………………………………………………………….…………..…..……….…. 

3. Przewidywana ilość uczestników: .……………………………………………………..….……...…… 

4. Jednocześnie oświadczam, że: 

1) zapoznałem/łam się z obowiązującym Regulaminem korzystania ze świetlic wiejskich położonych na 

terenie gminy Czerniewice; 

2) zapoznałem/łam się z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego dla wynajmowanej świetlicy; 

3) zobowiązuję się do przestrzegania przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego w czasie 

wynajmowania świetlicy. 

 …………………………….. 
(data i  podpis wnioskodawcy) 

Decyzja Wójta Gminy lub osoby  upoważnionej: 

……………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………… 
/data i podpis Wójta lub osoby upoważnionej/ 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż: 
Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Czerniewice z siedzibą w Czerniewicach (97-216) przy ulicy 

Mazowieckiej 42. Z administratorem można skontaktować się mailowo: gmina@czerniewice.pl lub pisemnie na adres 

siedziby administratora. Wójt wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się mailowo: 

iod@czerniewice.pl .  
Dane przetwarzane są dla celów związanych z rozpatrzeniem wniosku oraz wynajmem świetlicy wiejskiej, na podstawie 

zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców 

danych osobowych, którymi mogą być podmioty upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Szczegółowe 

informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone zostały w klauzuli informacyjnej wywieszonej na 

tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej: www.czerniewice.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych”. 
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