
ZARZĄDZENIE NR 4/2018 
 

z dnia 31 sierpnia 2018 r. 
  
w sprawie wysokości opłat za korzystanie ze sal mieszczących się w budynku Gminnego 
Ośrodka Kultury w Kołczygłowach i świetlic wiejskich w Kołczygłówkach  na potrzeby 
prowadzenia kampanii wyborczej przed wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień                                           
21 października 2018 r. 
  
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 132 § 5 ustawy  
z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) 
zarządzam, co następuje : 
  

§ 1 
1. Wprowadza się opłaty za korzystanie z sal mieszczących się w budynku Gminnego 

Ośrodka Kultury w Kołczygłowach i świetlicy wiejskiej w Kołczygłówkach na potrzeby 
prowadzenia kampanii wyborczej przed wyborami samorządowymi zarządzonymi na 
dzień 21 października 2018 r. w wysokości 15 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę 
spotkania. 

2. Opłatę za wynajem uiszcza się w terminie do 7 dni od daty otrzymania faktury, na konto 
wskazane w fakturze. 

3. Korzystanie z wynajmu pomieszczeń ma zastosowanie wyłącznie w przypadku spotkań 
organizowanych w ramach kampanii wyborczej. 

  
§ 2 

1. Wynajęcie sal mieszczących się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczygłowach i 
świetlic wiejskich w Kołczygłówkach odbywa się poprzez złożenie pisemnego wniosku do 
Dyrektora Gminne Ośrodka Kultury w Kołczygłowach(załącznik nr 1 do zarządzenia). 

2. Wniosek o wynajem winien zawierać: 
1) nazwę komitetu wyborczego, 
2) imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania komitetu, adres, telefon, 
3) datę, miejsce i czas wynajmu. 

3. Udostępnienie miejsc, o których mowa w § 1 ust. 1 następuje na podstawie umowy 
(załącznik nr 2 do zarządzenia). 

4. Kampania wyborcza może być prowadzona w terminach wcześniej uzgodnionych  
i niekolidujących z wcześniej uzgodnionymi zajęciami, imprezami okolicznościowymi, itp. 

5. Za ewentualne szkody spowodowane w okresie najmu odpowiada wynajmujący w sposób 
ustalony w umowie najmu. 

  
§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia . 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr.4/2018  
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w  

               Kołczygłowach z dnia 31 sierpnia 2018 r.  
 
…………………………………………………………………………… 
                            (miejscowość i data) 

……………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………….. 
                               (nazwa komitetu wyborczego)  
……………………………………………………………………….  
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania komitetu) 

…………………………………………………………………….. 
                                (adres siedziby komitetu) 

…………………………………………………………………….. 
                                               (telefon)  

                                                                                       
         Dyrektor 
       Gminnego Ośrodka Kultury  
       w Kołczygłowach 
 

Wniosek 
 

Proszę o wynajem świetlicy wiejskiej/pomieszczenia/nieruchomości* w ………………………………. 
  
na zorganizowanie …………………………………………………………………………………….….………………………. 
 
1. Data oraz godziny, w jakim ma się odbyć spotkanie:  
 
……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………  
2. Organizator spotkania:  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
3. Osoba odpowiedzialna (pełnoletnia) za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa:  
 
……………..…………………………………………………………………………………………………………………………………  
(imię i nazwisko) (nr dowodu osobistego)  

4. Przewidywana ilość uczestników: ………….....……………………  
 
Jednocześnie oświadczam, że:  
 zobowiązuję się do przestrzegania przepisów sanitarnych i ppoż. w czasie trwania najmu.  
 
 
………………………………                                                                          ……….…………………………………………….  
    (data złożenia wniosku)                                                                                                                                          (podpis wnioskodawcy) 

*Niepotrzebne skreślić 
 



 
 

JEDNORAZOWA UMOWA NAJMU  
 
zawarta w dniu ………………………. 20….. r. w Kołczygłowach  
pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kołczygłowach  reprezentowaną przez Dyrektora  
– Zofie Franc, zwanym dalej Wynajmującym 
 
a 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(nazwa komitetu wyborczego) 

reprezentowanym przez Pana/Panią 
………………………………………………………………………………………. 
                                                                                               (imię i nazwisko pełnomocnika, adres) 

……………………………………………………….………………………………………………….,  
zwanym dalej Najemcą  
o następującej treści: 
 

§ 1. 
Przedmiotem umowy jest wynajem  sali mieszczących się w budynku Gminnego Ośrodka 
Kultury w Kołczygłowach  wiejskiej/pomieszczenia/nieruchomości*                             w 
…………………………………………………………… w celu zorganizowania przez Najemcę 
…………………………………………………………………………………….. w terminie …………………………………… .  
 

§ 2. 
Warunki najmu pomieszczeń: 
Dzień/data ………………………………………….. 
Godziny wynajęcia ……………………………….. 
Ilość miejsc ………………………………………….. 
Cena najmu brutto: 15 zł x …………………… = ……………………. Zł 
                                                    (ilość godz.) 

 
§ 3. 

Kwotę określoną w § 2 należy wpłacić na podstawie otrzymanej faktury w terminie 7 dni od 
daty jej otrzymania na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczygłowach :  
BS BYTÓW O/KOŁCZYGŁOWY nr konta: 61 9321 0001 0031 4963 2000 0010 
 

§ 4. 
1. Najemca ponosi odpowiedzialność za wyposażenie znajdujące się w lokalu oraz 

bezpieczeństwo osób przebywających w lokalu. 
2. Najemcy nie wolno dokonać zmian przeznaczenia lokalu ani oddawać lokalu w podnajem 

lub do bezpłatnego użytku. 
3. Najemca  potwierdza, że  został  uprzedzony, że  Wynajmujący  nie  odpowiada  za 

ewentualne  szkody  na  osobie  jakie mogą  wystąpić podczas  trwania  umowy.  
 

 
 



§ 5. 
1. Po ustaniu stosunku najmu Najemca zobowiązuje się zwolnić niezwłocznie przedmiot 

najmu w stanie niepogorszonym. 
2. Najemca ponosi odpowiedzialność za zniszczenie mienia oraz braki wyposażenia powstałe 

w czasie trwania umowy, w tym działanie osób trzecich, jeśli w wyniku ich działania 
powstały szkody materialne. 

3. Najemca winien usunąć powstałe szkody w terminie wskazanym przez Wynajmującego.                   
W przypadku niezastosowania się do powyższego zapisu, szkoda zostanie naprawiona ze 
środków Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczygłowach, a osoba korzystająca ze świetlicy 
zostanie obciążona kosztami naprawy oraz stwierdzonymi brakami wyposażenia. 

4. Najemca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP, p.poż, dotyczących porządku 
publicznego oraz innych związanych z organizacją spotkań. Utrzymywać czystość w 
pomieszczeniach. 

 
§ 6. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
 

§ 7. 
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 8. 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 
stron.  
 
 
 
            NAJEMCA                               WYNAJMUJĄCY 
  
 
……………………………………….                                                          ………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


