
UCHWALA NR XVIII/150/16
RADY GMINY SLAWNO

zdnia291utego2016r.

w sprawie ustalenia regulaminu, zasad i odplatnosci za korzystanie z Domu Ludowego
w Gawronach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorza_dzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i poz. 1890) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z
dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236, Dz. U. z 2015r. poz. 1045 i
poz. 1890) Rada Gminy Slawno uchwala, co nast?puje:

§ 1. Ustala si? regulamin korzystania z Domu Ludowego w Gawronach stanowi^cy zat^cznik do niniejszej
uchwary.

§ 2. Wykonanie uchwafy powierza si? Wqjtowi Gminy Slawno.

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogtoszenia w Dzienniku Urz?dowym Wojewodztwa
Lodzkiego.

Przewodnicz^cy Rady Gminy
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Zalcjcznik do Uchwaly Nr XVIII/150/16

Rady Gminy Slawno

zdnia29 Iutego2016 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DOMU LUDOWEGO W GAWRONACH

§ 1. Dom Ludowy w Gawronach dziala w strukturach Gminy Slawno i jest nadzorowany przez Wqjta Gminy
Slawno.

§ 2. Dom Ludowy jest miejscem spotkan i integracji lokalnego srodowiska.

§ 3. 1. Dzialalnosc Domu Ludowego ma na celu integracj? srodowiska lokalnego, inicjowanie aktywnosci
mieszkaricow dzialajacych na rzecz wsi oraz prowadzenie dzialalnosci kulturalno-oswiatowej i sportowej.

2. Dom Ludowy sluzy mieszkancom wsi, a w szczegolnosci jest miejscem:

a) popularyzacji amatorskich form artystycznych,

b) rozwoju dziaialnosci kulturalnej adresowanej do roznych grup wiekowych spolecznosci wiejskiej,

c) organizacji imprez otwartych dla mieszkancow wsi (np. festyny, uroczystosci),

d) organizacji zebran i spotkan organizewanych przez organy Gminy Slawno i soiectwa,

e) spotkan organizacji lokalnych dzialajacych na terenie Gminy Slawno (np. Kola Gospodyn Wiejskich,
Ochotnicze Straze Pozarne, Kluby Sportowe),

f) przeznaczonym na cele inne niz sluzqce wszystkim mieszkancom (np. krotkotrwale, indywidualnie
organizowane imprezy i uroczystosci).

§ 4. Pomieszczenia zlokalizowane na parterze Domu Ludowego moga^ bye:

a) nieodplatnie udostepniane na cele okreslone w § 3 ust. 2 pkt. a-e,

b) wynajmowane odplatnie na cele okreslone w § 3 ust. 2 pkt. f w oparciu o umow<? najmu zawieranq z Wqjtem
Gminy Slawno.

§ 5. 1. Stawki oplat za wynajem pomieszczeh na cele okreslone w § 3 ust. 2 pkt. f, s^ zawarte w Zal^czniku do
Regulaminu.

§ 6. Gospodarzem Domu Ludowego jest opiekun dzialajacy na podstawie umowy o prace lub umowy zlecenia
zawartej z Wqjtem Gminy Slawno.

§ 7. Zakres obowiazkow opiekuna Domu Ludowego okreslony zostanie przez Wqjta Gminy Slawno w
zalaczniku do umowy o prace lub umowy zlecenia.

§ 8. 1. Dokonanie rezerwacji pomieszczen na parterze Domu Ludowego w celach dokonania najmu, o ktorym
mowa w § 4 pkt. b jest mozliwe jedynie na podstawie pisemnego wniosku zlozonego przez osobe pelnoletni^ do
Wqjta Gminy Slawno.

2. Podstaw^ wynajecia jest pisemna umowa zawarta pomiedzy Wqjtem Gminy Slawno, a podmiotem
ubiegaj^cym si? o wynajem.

3.Najemca zobowi^zany jest wplacic w dniu zawarcia umowy zaliczk? w kwocie 20% stawki okreslonej w
Zaiaczniku do Regulaminu.

§ 9. Oplata za korzystanie z pomieszczen Domu Ludowego jest oplata^ zryczaltowan^ obejmujaca^ koszty
zwiqzane z utrzymaniem obiektu, w tym koszty zuzycia mediow.

§ 10. W obiekcie zabrania sie:

1) palenia papierosow poza wyraznie wyznaczonymi miejscami;

2) spozywania srodkow odurzaj^cych;

3) zachowania sprzecznego z przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami, w tym niszczenia mienia komunalnego
znajduj^cego sie w obiekcie;

4) przebywania osob nieletnich bez nadzoru osob doroslych.
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Zal^cznik do Regulaminu korzystania

z Domu Ludowego w Gawronach

§ 1. Okresla si? cennik za wynajem pomieszczen znajdujacych si? na parterze Domu Ludowego:

Budynek uzytecznosci
publicznej

Dom Ludowy
w Gawronach

STAWKI (brutto)
Przyj?cia weselne

4.000,00

Pozostale
przyj^cia
okolicznosciowe

600,00

Spotkania
zwiazane z
pochowkiem ,
stypy

250,00

godzinowa
Spotkania,
szkolenia
i prezentacje

50,00

§ 2. Oplaty za wynajem, dokonywane przez osoby fizyczne majace miejsce zamieszkania poza terenem Gminy
Slawno lub podmioty majace siedzib? poza Gmina^ Slawno okresla si? w wysokosci 130% stawek okreslonych w §
1.
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