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w sprawie ustalenia oplat i zasad udostepnianiaL PO=rieSZCZch st]rictliCy wiejSkiej W
SuHszewie

Na podstawie  art.  30  use.  2  pkt  3  ustanny  z  dnia  8  marca  1990  I.  a  sanrorzedzie
gmirm]m a)z. U. z 2017 r., poz. 1 875) zarzqdzang co nastgpuje..

§1. 1. Ustala si? zryczaltowane oplaty t3rfukem ZVIOtu kOSZt6w utrz]-aria i eksploatacji za
ndost?pnienie  pomieszczeri  5wietlicy  wiejskiej  w  Suliszewie  lFTaZ  Z  lxp7POSaZeriem  na
organizowanie inprez okdiczno£ciornych przez miesZkaric6w g]riny Drawsko Pomorskie w
nastepuj any spos6b :

1)  w sezonie od 1 maja do 30 vIZe5nia- 50,- ZI za godzing}
2)  w sezonie od 1 paZdiieriha de 30 kwietnia - 60,- zl za godzin?.

2. Stawki ckre51one w ust. 1 dotycza udostgpnienia 5wietliey vlaZ ZapleCZem fuchenngrm.
3. W prz5xpadhal udOstgPnieria Swietliey bez zaplecza kuchennego stawki ckre5lone w ust.  1
ulegaja obnizeriu a 20%.
4. PowyZej  ustalona oplata zawiera podatek VAT i pokyrwa koszty zuZycia medi6w oraz
koszty zwiapane z utrz3-aniem Obielrful-

§2. Swietlic? udest?pria sis rieodplathie na nw. cele pubficzne:
1)  zebrania wiejskie i spctkania z miesckaricami= inaprezy sportowe, keltrrahae, festyny,

zabarny organizowane przez Burmistrza, Rade SokeckE3 Softysa i O§rodek Kultury;
2)  spotkania klub6w sportovych, stowarzyszefi i zespoifew artystycznych dzialajapych na

tererie gminy Drawsko Pomorskie;
3)  kersy  i  salrolehia  rieodplathe  organizowane  dla  miesZkalc6w  griny  Drawske

Pomorskie.

§3.  1.  Swietlica udostgpriana jest na pisemny lrmiosek ZIckony do Urzgdr Miejskiego w
Drawsfu Pomorslrim= ktdrego wz6r stanowi zalaprmik Nr 1 do niniej szego Zarzedzenia.
3. Na podstawie lrmioshal zawierana zostaje trmowa, hadra jest podstawa de ndostgpniaria
pomieszczch §wietlicy orar laystawienia falrfury przez Urzqd hffiej ski w Drawshal Po-morskim.
Wz6r 1-Olny StanOwi ZalapZhik Nr 2 do niniej szego Zarzqdzenia.
3. Przekazanie pomieszczch nastgpuje po podpisanin umo|vy i dokonariu oplaty, naliczonej
zgodnie z § 1 niniej szego Zarzqdzenia.

§4. Wykonanie Zarzqdzeria powierza si? Referatowi Promocji.

?5. Zarzqdzerie wchodzi w Zycie z dniem podpisania-
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(ini? i nazwisko)

(acres zaHrieSckania)

(te1. kontalkeovy)

Zalapzndc Nr 1 de ZarzadzeriaNr.__... _..._..
Blrmistrza Drawska Pomorskiego
a aria           -

(ririejscowo5€, data)

"O SEX
Proszg  a  udost?pnienie  §wietlicy  wiejskiej  w  Suliszewie  z  zapleczem  fuchennjrmfoez

zapleczakechennego* wceluorganizacji..-_............_...._...._.....+.............__............

Data orar godziny udest?prienia 5wietlicy:

Przewidywana liczba uczesthik6w:

Osoba odpowiedzialna za utrz]manie porzapdhal i bexpieczedstwa:...... -I...._...._.... ,...-......

Jednocze5nie o5wiadczam, Ze:

1.   zapoznalem/lam    sis    z    obowiqapjap]-    Zarzapdzeniem    Burmistrza    Drawska
Pomorskiego w sprawie ustaleria oplat i zasad udostqpriania pomieszczeri 5wietliey
wiejskiej w Suliszewie,

2.   zobowiqxpj?  sis do przestrzegania przepis6TW Sarifarmych i P.pe± W CZasie trirania
udo st?pnieni a.

(data ZloZehia whoskri)

*riepotrzebne skre§li6

foodpis wioskodawcy)
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Zalapznik_Nr 2 do ZarzapdzemiaNr.........+.,...
Birmistrza Dravsha Poriorskiego
zdia         .

IJMOWA tJDOSngENRENIA 5ivIETLICY

Zawartawdnin..................... pomi?dry:
Gming Drawsko Pomorskie  dzialajapa przez Marka Tofoiszewskiego  Zast?pee  Burmistrza
Drawska Pomorskiego, zwang dalej ,,Udostepriaj qc]-"
a
P anem/rna

ur dew. osobistego.........+-.....-..............___.., zihranjm dalej a,BiorapJ-3}

§1
Udostgpniajapy  udostepria Biorapemu pomieszczenia  5wietliey  wiejskiej  w  Suliszewie  z
zapleczem kuchermjmfoez zaplecza fuchennego* na okres od dria... _.... _. -..,.. _...............
odgodz.............___...dodria...._...........-..............._..._ dogodz......._.........._........
w celu orgarizacji

?2
Za czas udost?pnieula §wietlicy Biorapy ponosi zryczaltowanap oriatg t5rfulem zlRTCrfu kOSZt6w
utrz5miania   i   ekSPleataCji   §wietliey   w  lnysoko5ci   ...-.........-...................   zl   brutto
(stormie.............,......,...........,...............,....._................,,._......................,.. ZI)

§3
aplat? ckie§long w i2 naledy lxplaci6 do kasy Urz?dr Miejskiego w Drawshal Pomorskim lub
na kento gminy Drawsko Pomorskie m
przed udostepnieniem 5wietliey Biorapemu. Dow6d lxplaty stanowi zalapzmik do niniejszej
unOvy

§4
1. Biorapy ponosi peha odpowiedzialno56 ra urzqdzeria i lhr)xposaZerie  zmajdrjape si? w

udostgprionych pomieszczeriach 5wietliey.
2. Biorapy  ponosi  pehaa  odpowiedziaino§6  ra  beapieczehstwo  os6b  biorapych  udzial  w

organizowanym lvyderzeniu oraz za utrz3-anie W CZyStO5ti udostepnionych pomieszczch
=wietlicy.

3. Po  zafrohczeniu  udost?prieria  Biorapy  wsp6lnie  z  pracolrmifeem  Udostepriajapego
dckonajq  sprawdzenia  stanu  techaicznego  pomieszczch  oraz  zmajdrjapych  si?  tan
urzadzch i wyposa=enia.

§5
Biorapy nie ma prawn udestgpnia6 5wietlicy osobom trzecim.

§6
Wszelkie znriany timorvy w]magaj a form:y pisemnej pod rygorem riewaino5ci.

§7
Umow? niniejsza sporzqdzono w dw6ch jednobrzmiapych egzemplarzach, po jedn]- dla
kaZdej ze stron.                                                                              I

Udo stapriaj any B iorapy..
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