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Opracował/a: 

Adriana Strzelczyk 

2.03.2020 

   data                     podpis 

Zatwierdził/a: 

Agnieszka Dąbrowska 

2.03.2020 

   data                     podpis 

WYDZIAŁ ODPOWIEDZIALNY : 

Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Pokój 108  

tel. : 77 418 14 81 wew. 600, 77-417-02-20 

INFORMACJE:  

ETAP 1 – Złożenie wniosku 

1.Wniosek o wynajęcie sali lub świetlicy wiejskiej składa osoba fizyczna lub prawna, 

która chce zorganizować różnego rodzaju imprezy, szkolenia, prezentacje lub zajęcia 

sportowe. 

2. Wniosek zawiera w szczególności:  

1) imię i nazwisko albo nazwę Wnioskodawcy, adres miejsca zamieszkania lub siedziby 

Wnioskodawcy, PESEL lub NIP oraz numer telefonu kontaktowego Wnioskodawcy; 

2) termin  wynajęcia sali/ świetlicy wiejskiej;  

3) określenie celu wynajęcia sali/ świetlicy wiejskiej; 

4) potwierdzenie opiekuna świetlicy o dostępności obiektu w danym terminie 

ETAP 2 – Podpisanie umowy 

1. Po rozpatrzeniu złożonego wniosku  sporządzana jest umowa najmu pomiędzy 

Gminą Kluczbork a Wnioskodawcą.  Załącznikiem umowy najmu jest protokół zdawczo 

odbiorczy spisany przez opiekuna świetlicy. 

ETAP 3 – Rozliczenie najmu 

1. Umowa najmu zostaje zakończona wraz z podpisaniem II części protokołu 

zdawczo-odbiorczego, w którym opiekun świetlicy potwierdza stan techniczny 

zdawanych pomieszczeń i wyposażenia.  

2. Jeśli w protokole zdawczo-odbiorczym nie stwierdzono szkód, niezwłocznie po 

zakończeniu umowy wystawiana jest faktura VAT zgodnie z cennikiem wynajmu 

stanowiącym Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr AO.0050.168.2018  

http://www.kluczbork.eu/


Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 1 października 2018r.  

3. Jeśli w protokole zdawczo-odbiorczym stwierdzono wystąpienie szkód 

Wnioskodawcy zostanie naliczona opłata dodatkowa zgodnie z zawartą umową.  

 

OPŁATY: 

brak 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 

1. Wezwanie do podpisania umowy następuje w terminie do 7 dni od dnia złożenia 

kompletnego wniosku.  

TRYB ODWOŁAWCZY: 

1. Nie przysługuje 

PODSTAWA PRAWNA: 

Zarządzenie Nr AO.0050.168.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 1 października 

2018r. 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2019 poz. 1145) 

WZÓR WNIOSKU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI: 

1. Wniosek. 

UWAGI  DODATKOWE: 

brak 

Wersja:1 2.03.2020 AS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001145

