
ZARZĄDZENIE NR 41.2022 
WÓJTA GMINY GRĘBOCICE 

z dnia 16 lutego 2022 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłaty i zasad korzystania  ze świetlic wiejskich stanowiących  własność 
Gminy Grębocice 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2021 r., poz.1372 ze zmianami)  z a r z ą d z a m, co następuje : 

§ 1. Ustalam wysokość opłaty za  korzystanie ze świetlic wiejskich   stanowiących własność Gminy 
Grębocice  zgodnie z załącznikiem   nr 1 do zarządzenia . 

§ 2. 1. Ustalam zasady korzystania  i udostępniania  świetlic na terenie Gminy Grębocice: 

1) świetlice gminne udostępniane są nieodpłatnie na zebrania wiejskie i spotkania                     
z mieszkańcami organizowane przez  wójta, rade gminy, sołtysa i radę sołecką oraz stowarzyszenia 
i organizacje społeczne, które skierowane są do społeczności lokalnej   i nie generują zysku, 

2) odpłatnie udostępniania się   świetlice  pełnoletnim mieszkańcom Gminy Grębocice w celu organizacji 
imprez, uroczystości, spotkań rodzinnych i okolicznościowych przy czym pierwszeństwo mają mieszkańcy 
danego sołectwa 

2. Nie udostępnia  się świetlic osobom spoza Gminy Grębocice (za wyjątkiem wigwamu). 

3. Termin udostępnienia  ustala się z sołtysem danego sołectwa, który prowadzi ewidencję rezerwacji. 

4. Przekazanie oraz odbiór świetlicy wiejskiej następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego wg 
wzoru stanowiącego załącznik  nr 2 do zarządzenia. 

5. Osoba korzystająca ze świetlicy zobowiązana jest niezwłocznie (do 3 dni )  do dostarczenia ww. 
protokołu do Urzędu Gminy Grębocice pok. nr 19, na podstawie którego  będzie wystawiona   faktura do 
dokonania płatności. 

§ 3. Tracą moc Zarządzenia Wójta Gminy Grębocice : Nr 24.2020 z dnia 11 lutego 2020 r.                     
w sprawie ustalenia wysokości opłat i zasad korzystania ze świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy 
Grębocice. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.03.2022 r. 

 

   

Wójt Gminy Grębocice 
 
 

Roman Jabłoński 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 41.2022 

Wójta Gminy Grębocice 

z dnia 16 lutego 2022 r. 

Wysokość opłaty brutto za  korzystanie ze świetlicy wiejskiej w poszczególnych sołectwach 

Sołectwo Wysokość opłaty    
dla osób spoza sołectwa  

Wysokość opłaty 
dla mieszkańców sołectwa 

 
Przekazujący 

Bucze  
(świetlica) 

1. za każdą dobę   - 400,00 zł 
2. do 12 godzin - 200,00 zł 

1. za każdą dobę   - 300,00 zł 
2. do 12 godzin - 150,00 zł 

Sołtys  

 Duża Wólka  
(wigwam) 

1. za każdą dobę   - 320,00 zł 
2. do 12 godzin - 160,00 zł 

1. za każdą dobę   - 120,00 zł 
2. do 12 godzin - 80,00 zł 

Sołtys  

Grodowiec 
(świetlica) 

1. za każdą dobę   - 400,00 zł 
2. do 12 godzin - 200,00 zł 

1. za każdą dobę   - 300,00 zł 
2. do 12 godzin - 150,00 zł 

Sołtys 

Grodziszcze 
(świetlica) 

1. za każdą dobę   - 400,00 zł 
2. do 12 godzin - 200,00 zł 

1. za każdą dobę   - 300,00 zł 
2. do 12 godzin - 150,00 zł 

Sołtys  

Krzydłowice 
(WOK) 

1. za każdą dobę   - 400,00 zł 
2. do 12 godzin - 200,00 zł 

1. za każdą dobę   - 300,00 zł 
2. do 12 godzin - 150,00 zł 

Sołtys 

Kwielice 
(WOK) 

1 za każdą dobę - 400,00 zł 
2.do 12 godzin - 200,00 zł 

1 za każdą dobę   - 300,00 zł 
2.do 12 godzin - 150,00 zł 

Sołtys  

Ogorzelec 
(świetlica) 

1. za każdą dobę   - 400,00 zł 
2. do 12 godzin -200,00 zł 

1. za każdą dobę   - 300,00 zł 
2. do 12 godzin - 150,00 zł 

Sołtys 

Proszyce 
(WOK) 

1. za każdą dobę   - 400,00 zł 
2. do 12 godzin – 200,00 zł 

1. za każdą dobę   - 300,00 zł 
2. do 12 godzin - 150,00 zł 

Sołtys  

Retków 
(świetlica) 

1. za każdą dobę   - 400,00 zł 
2. do 12 godzin - 200,00 zł 

1. za każdą dobę   - 300,00 zł 
2. do 12 godzin - 150,00 zł 

Sołtys  

Stara Rzeka 
(świetlica) 

1. za każdą dobę   - 400,00 zł 
2. do 12 godzin - 200,00 zł 

1. za każdą dobę   - 300,00 zł 
2. do 12 godzin – 150,00 zł 

sołtys 

Szymocin 
(świetlica) 
 

1. za każdą dobę   - 400,00 zł 
2. do 12 godzin - 200,00 zł 

1. za każdą dobę   - 300,00 zł 
2. do 12 godzin - 150,00 zł 

Sołtys 

Obiszów 
(świetlica) 

1. za każdą dobę   - 400,00 zł 
2. do 12 godzin - 200,00 zł 

1. za każdą dobę   - 300,00 zł 
2. do 12 godzin - 150,00 zł 

Sołtys  

Żabice 
(świetlica) 

1. za każdą dobę   - 400,00 zł 
2. do 12 godzin - 200,00 zł 

1. za każdą dobę   - 300,00 zł 
2. do 12 godzin - 150,00 zł 

Sołtys 

Trzęsów 
(świetlica) 

1. za każdą dobę   - 400,00 zł 
2. do 12 godzin - 200,00 zł 

1. za każdą dobę   - 300,00 zł 
2. do 12 godzin - 150,00 zł 

Sołtys 

Świnino  
(świetlica) 

1. za każdą dobę   - 400,00 zł 
2. do 12 godzin -     200,00 zł 

1. za każdą dobę   - 300,00 zł 
2. do 12 godzin - 150,00 zł 

Sołtys 
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 41.2022 

Wójta Gminy Grębocice 

z dnia 16 lutego 2022 r. 

P R O T O K Ó Ł 
zdawczo – odbiorczy 

pomieszczeń znajdujących się w świetlicy wiejskiej w ………………………………… 

Na uroczystość…………………………………………………………………………… 

Dla ………………………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania …………………………………………………………………….. 

tel. kontaktowy ………………………………………………………………………… 

Stan przekazywanych pomieszczeń i wyposażenia: 

przed………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

po :……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………. 

      Oświadczenia przyjmującego lokal: 

1) Zobowiązuję się do przekazania lokalu i wyposażenia w stanie niepogorszonym. 

2) Oświadczam, że w przypadku powstania szkód  pokryję koszty naprawy. 

3) W przypadku odtwarzania utworów muzycznych w świetlicy zobowiązuję się do zgłoszenia tego faktu 
we własnym zakresie  i uiszczenia opłaty na rzecz ZAiKS 

4) oświadczam, że zapoznałem/am się  z klauzulą informacyjną  w zakresie przetwarzania i udostępniania  
danych osobowych 

……………………………………. 

(czytelny   podpis ) 

Lokal przyjęto dnia  ……………godz. ……. … 

Przyjmujący :    …………………..…                              Przekazujący : ………………………… 

(podpis sołtysa) 

Lokal zdano dnia ……….. godz. ………… 

uwagi ……........................................................................................................................ 

Zdający świetlicę  oświadcza, że w terminie do 3 dni dostarczy niniejszy protokół do Urzędu Gminy 
w Grębocicach ul. Głogowska 3, pok. nr 18  w celu wystawienia faktury i dokonania płatności.  

 

……………………………………                            …………………………………………… 

(podpis zdającego )                                                                ( podpis sołtysa) 
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