KARTA USŁUGI

OPO.

Wniosek o wynajem/udostępnienie
świetlicy wiejskiej
Urząd Miejski w Koluszkach
Komórka organizacyjna
Referat Organizacyjno - Prawny
Telefon
44 725 67 07
Podstawa prawna
 Uchwała Nr XVI/139/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu
korzystania ze świetlic wiejskich położonych na terenie Gminy Koluszki
 Zarządzenie Burmistrza Koluszek Nr 33/2020 z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie
ustalenia stawek za wynajem świetlic wiejskich na terenie Gminy Koluszki
Wymagane dokumenty
 wniosek do Burmistrza Koluszek o wynajem/udostępnienie świetlicy wiejskiej
Opłaty
 Kwota wynajmu świetlicy wiejskiej netto za 1 dobę:
Felicjanów, Przanowice, Stary Redzeń – 200,00 zł;
Katarzynów, Regny – 100,00 zł.
 Stawka godzinowa: 50,00 zł netto.
 Opłaty za media – według zużycia.
Termin załatwienia sprawy
 Podpisanie umowy w terminie do 7 dni przed terminem najmu wynikającego ze
złożonego wniosku.
Miejsce złożenia dokumentów
Dokumenty należy składać:
 w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Koluszkach ul. 11 Listopada 65 (parter)
w terminach:
poniedziałek, środa, czwartek w godz. 8:00-16:00;
wtorek w godz. 8:00 – 17:00;
piątek w godz. 8:00-15:00;
 za pośrednictwem skrzynki pocztowej: um@koluszki.pl
 za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP
jako załącznik do pisma ogólnego w formacie pdf.
UWAGA: wymaga się, aby składane dokumenty były podpisane profilem zaufanym
bądź przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego.
Osoby do kontaktu:
 Michał Rzeźnik tel. 44 725 67 07
Tryb odwoławczy
 Brak
Informacje uzupełniające


W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku o wynajem świetlicy na dany dzień
Burmistrz dokonuje wyboru najemcy biorąc pod uwagę datę złożenia wniosku.

…………………………………………

………………………………

(imię i nazwisko/nazwa firmy)

(miejscowość, data)

…………………………………………………………
(adres zamieszkania/siedziba)
…………………………………………………………
(telefon)

Burmistrz Koluszek
WNIOSEK
Proszę o wynajem/użyczenie* świetlicy wiejskiej w ……………………………………………………
w terminie od dnia ………………… godz. ……….. do dnia …………………..…… godz. …………..
1. Cel na jaki ma być wynajęta/użyczona* świetlica:
…………………………………………………………………………………………………..
2. Osoba odpowiedzialna (pełnoletnia) za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa w trakcie
najmu/użyczenia:
………………………………………………………………………………………………….
3. Przewidywana ilość osób ………………………………
4. Jednocześnie oświadczam, że:
a) zapoznałam/łem się z obowiązującym Regulaminem korzystania ze świetlic wiejskich
położonych na terenie Gminy Koluszki;
b) zobowiązuję się do przestrzegania przepisów sanitarnych i ppoż. w czasie trwania umowy
najmu/użyczenia świetlicy wiejskiej;
c) jestem materialnie odpowiedzialny/na za powierzone mi pomieszczenia oraz znajdujące
się w nim urządzenia i wyposażenie, a w przypadku powstania zniszczeń i strat
zobowiązuję się je usunąć lub zwrócić koszt napraw i strat w całości;
d) zwrócę pomieszczenia i urządzenia oraz wyposażenie świetlicy w stanie niepogorszonym,
uprzątnięte i przywrócone do stanu pierwotnego;
e) opłatę za wynajem wniosę w terminie wynikającym z umowy najmu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby realizacji złożonego wniosku
oraz umowy.
……………………………….
(data i podpis)
Decyzja Burmistrza Koluszek lub osoby upoważnionej
Wniosek rozpatrzono pozytywnie/negatywnie*.
....................................................
(data i podpis)

⁕ niewłaściwe skreślić

