
 

Informacja o zasadach wynajmu i użyczania sal wiejskich  

i  innych obiektów użyteczności publicznej 

stanowiących własność gminy Krzemieniewo 

 

 

1. Salą wiejską/obiektem użyteczności publicznej i jej mieniem zarządza sołtys danej wsi. 

2. Gmina Krzemieniewo jest właścicielem sal wiejskich/obiektów użyteczności publicznej i ponosi 

koszty ich utrzymania. 

 

2. Opłaty za wynajem sal wiejskich/obiektów użyteczności publicznej stanowią dochód Gminy 

Krzemieniewo. 

 

3. Wójt Gminy  Krzemieniewo może nie wyrazić zgody na odbycie imprezy, jeśli zagraża ona życiu 

lub zdrowiu ludzi oraz dewastacji mienia. 

4. Osoby, które niszczą urządzenia lub wyposażenie w świetlicy wiejskiej lub na terenie przyległym, 

ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. 

5. Użytkownicy sali wiejskiej/obiektu użyteczności publicznej są zobowiązani do: 

przestrzegania przepisów BHP i ppoż. oraz wskazówek zarządzającego świetlicą, zachowania 

porządku i czystości, poszanowania mienia publicznego, 

 

6.  Sale wiejskie/obiekty użyteczności publicznej rezerwowane są u zarządcy i wynajmowane na 

pisemny wniosek złożony do Wójta Gminy Krzemieniewo wraz z potwierdzeniem rezerwacji. 

 

7.  Najemca  zawiera na piśmie umowę najmu, w której zobowiązuje się do przygotowania sali 

wiejskiej/obiektu użyteczności publicznej do swoich potrzeb , odpowiedzialności za powierzone 

mienie, do pokrycia kosztów za wyrządzone szkody w świetlicy oraz odpowiedzialności za 

przekazany obiekt i sprzęt. 

 

8. Odpłatnie udostępnia się świetlicę na imprezy okolicznościowe w celach prywatnych, 

komercyjnych i innych na podstawie umów podpisanych z Gminą Krzemieniewo (wesela, komunie, 

spotkania rodzinne, stypy, szkolenia komercyjne itp.) 

 

9. Wysokość opłat za wynajem sal wiejskich/obiektów użyteczności publicznej określa Zarządzenie nr 

0050/2/2016 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 07 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za 

korzystanie obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. 

 

11. Nieodpłatnie udostępnia się sale wiejskie/obiekty użyteczności publicznej w gminie 

Krzemieniewo na: 

1) zebrania wiejskie i spotkania mieszkańców 

2) zebrania i spotkania działających na terenie gminy organizacji pozarządowych i organizacji 

pożytku publicznego, 

3) imprezy i zabawy dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkół podstawowych i gimnazjum z 

terenu gminy Krzemieniewo organizowane przez instytucje publiczne, w tym Rady Rodziców, 

4) kursy, szkolenia oraz inne spotkania nieodpłatnie organizowane dla mieszkańców ,  

nie związane z osiągnięciem zysku. 

 

12. Z chwilą przekazania kluczy odpowiedzialność za bezpieczeństwo i porządek w sali 

wiejskiej/obiekcie użyteczności publicznej oraz w jej bezpośrednim otoczeniu ciąży na Najemcy / 

Biorącym – przy  użyczeniu. 

13. Przy każdorazowym wynajęciu lub użyczeniu sali wiejskiej/obiektu użyteczności publicznej, 

sołtys wraz z najemcą  sprawdzają stan pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia. 

 

 

                                                                                            Wójt Gminy Krzemieniewo 

                                                                                                 /-/ Andrzej Pietrula 

                                       

 


