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UCHWAŁA Nr IV/23/2011 

Rady Gminy Markusy 

z dnia 25 maja 2011 r. 

 

w sprawie opłat oraz zasad wynajmu świetlic na terenie gminy Markusy. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm./ oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 
1996 roku o gospodarce komunalnej /Dz. U. z 1997 r. 
Nr 9, poz. 43 z późn. zm./ Rada Gminy Markusy uchwala, 
co następuje: 

 
§ 1. Przeznacza się do wynajmu na organizację imprez 

rodzinnych następujące świetlice w gminie Markusy: 
1. Brudzędy 
2. Jezioro 
3. Kępniewo 
4. Krzewsk 
5. Markusy 
6. Nowe Dolno 
7. Rachowo 
8. Stalewo 
9. Węgle-Żukowo 
10. Złotnica 
11. Zwierzno 
12. Żurawiec 

 
§ 2. Ustala się stawki opłat za wynajem świetlic na 

terenie gminy Markusy według załącznika Nr 1 do 
uchwały. 

 
§ 3. Do opłaty za wynajem sali dolicza się 

obowiązujący podatek VAT. 
 
§ 4. Zasady wynajmu świetlic określa Regulamin 

stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały. 
 
§ 5. Traci moc uchwała Nr II/13/2011 Rady Gminy 

Markusy z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie opłat oraz 
zasad wynajmu świetlic na terenie gminy Markusy. 

 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Jarosław Zieliński 

 
 

 
 

 
Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr IV/23/2011  
Rady Gminy Markusy  
z dnia 25.05.2011 r. 
w sprawie opłat oraz zasad wynajmu  
świetlic na terenie gminy Markusy 

 
TABELA 

opłat za wynajem świetlic na terenie gminy Markusy 
1. Świetlice wiejskie: 

 

 
W przypadku wynajmu świetlicy na okres krótszy niż 12 godzin obowiązuje oplata w wysokości 50 % stawki dobowej. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lp. Miejscowość 
Stawka dobowa netto w zł 

1. Markusy 320 

2. Stalewo 120 

3. Kępniewo 100 

4. Jezioro 50 

5. Węgle - Żukowo 7 0 

6. Brudzędy 70 

7. Złotnica 80 

8. Rachowo 200 

9. Nowe Dolno 120 

10. Krzewsk 200 

11. Żurawiec 200 

12. Zwierzno 200 



 

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr IV/23/2011  
Rady Gminy Markusy  
z dnia 25.05.2011 r. 
w sprawie opłat oraz zasad wynajmu  
świetlic na terenie gminy Markusy 

REGULAMIN 
wynajmu świetlic na terenie gminy Markusy 

 
1. Prawo do wynajmu świetlic będących własnością 

Gminy Markusy mają wszyscy dorośli mieszkańcy gminy 
oraz osoby spoza terenu gminy. 

 
2. Wynajem świetlicy następuje na podstawie umowy 

najmu spisanej w Urzędzie Gminy pomiędzy 
zainteresowanym a Wójtem Gminy Markusy, po 
uprzednim uzgodnieniu z opiekunem świetlicy. 

 
3. Świetlice udostępnia opiekun świetlicy po 

podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego. 
 
4. Protokół zawiera: 

  a) imię i nazwisko oraz adres wynajmującego, 
  b) okres wynajmu świetlicy, 
  c) stan licznika energii elektrycznej i licznika zużycia 

wody, 
  d) uwagi dotyczące wyposażenia oraz porządku na sali, a 

także uszkodzonego lub zniszczonego wyposażenia w 
trakcie wynajmu. 

 
5. Przed podpisaniem umowy najmu wynajmujący 

wpłaca kaucję w wysokości 200 zł. 
 
6. Zwrot kaucji następuje po odliczeniu kosztów energii 

elektrycznej i wody oraz rozliczenia kosztów ewentualnych 
napraw sprzętu lub wyposażenia oraz wyrządzonych 
szkód. 

 
7. Wynajmujący ma obowiązek pozostawienia sali we 

właściwym porządku. 

 
8. Z odpłatności za wynajem świetlicy zwolnieni są 

opiekunowie świetlic wskazani w załączniku do niniejszego 
regulaminu. 

 
9. Czynni strażacy OSP mogą być częściowo zwolnieni 

z opłaty za wynajem świetlicy (do 50 % opłaty) w 
miejscowości, w której działa Ochotnicza Straż Pożarna. 

 
10. Opiekunowie świetlic oraz czynni strażacy OSP 

otrzymują zwolnienie lub częściowe zwolnienie z opłat za 
wynajem świetlic pod warunkiem wynajmu na imprezę 
organizowaną przez siebie. 

 
11. Zwolnienie lub częściowe zwolnienie z opłaty za 

wynajem świetlicy nie zwalnia z obowiązku uregulowania 
należności za energię elektryczną i wodę. 

 
12. Zwalnia się z opłaty za wynajem świetlic 

organizatorów imprez organizowanych dla mieszkańców 
wsi przez stowarzyszenia,, samorządy wsi i opiekunów 
świetlic. Zwolnienie dotyczy również opłaty za energię 
elektryczną i wodę. 

 
13. Świetlice w poszczególnych wsiach mają służyć 

wszystkim mieszkańcom, stowarzyszeniom 
funkcjonującym na wsi i samorządom wsi na równych 
zasadach dostępności. 

 
14. O pierwszeństwie w wynajmie świetlicy decyduje 

kolejność zgłoszeń organizatorów imprez. 
 
 
Załącznik do Regulaminu wynajmu 
świetlic w gminie Markusy 

 
Opiekunowie świetlic w gminie Markusy 

 

Lp. Świetlica Opiekun 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
 

8. 
 

9. 
 

10. 
 

11. 
 

12. 
 

Brudzędy 
 
Jezioro 
 
Kępniewo 
 
Krzewsk 
 
Markusy 
 
Nowe Dolno 
 
Rachowo 
 
Stalewo 
 
Węgle-Żukowo 
 
Złotnica 
 
Zwierzno 
 
Żurawiec 

sołtys 
 
sołtys 
 
sołtys 
 
Marek Rutkowski 
 
koordynator zespołu „Szuwary” 
 
sołtys 
 
pracownik UG 
 
pracownik UG 
 
sołtys 
 
sołtys 
 
pracownik UG 
 
bibliotekarka 
 

 


