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Jak  to „załatwić”?
wynajem sali wiejskiej

W tym numerze „Przeglądu
Osieckiego” podpowiemy na-
szym czytelnikom gdzie się
udać, jak zarezerwować termin i
jakie są koszty wynajmu świetlic
wiejskich na terenie gminy
Osieczna.

Zacznijmy od tego, że w naszej
gminie jest czternaście świetlic, z
których jedenaście podlega zasa-
dom wynajmu oraz sala w Miejsko-
Gminnym Ośrodku Kultury w
Osiecznej, wypożyczenie tej ostat-
niej rządzi się jednak innymi pra-
wami, dlatego zajmiemy się
tematem wynajęcia sal wiejskich.

Właścicielem wszystkich świet-
lic jest gmina i to z środków jej bu-
dżetu przeprowadzane są bieżące
i generalne remonty, zakupywane
wyposażenie oraz regulowane ra-
chunki za utrzymanie obiektów.
Opiekunami świetlic są w przewa-
żającej większości sołtysi, inaczej
jest w Kąkolewie, gdzie funkcję
opiekuna sprawuje Czesław Sobie-
rajski oraz w Wojnowicach, gdzie
gospodarzem świetlicy jest Magda-
lena Cyka. To właśnie do nich na-
leży kierować pierwsze kroki,
chcąc zorganizować uroczystość w
jednej z świetlic. Opiekunowie sali
dysponują bowiem terminarzami i
rezerwują terminy, oni też dyspo-
nują kluczami, dzięki czemu po
wcześniejszym umówieniu mogą
pokazać jak wygląda sala i jej wy-
posażenie oraz wszelkie potrzebne
zaplecza. Z opiekunem sali należy
też uzgodnić wypożyczenie na-
czyń. Po uzgodnieniu terminu u
gospodarza sali należy udać się do
Urzędu Miasta i Gminy w Osiecz-
nej do biura nr 7 i tam spisać
umowę na wynajem sali. 

W dniu spisania umowy w kasie
urzędu należy uiścić opłatę czyn-
szową. Jest ona uzależniona od

tego, którą ze świetlic chcemy wy-
pożyczyć, na jaką uroczystość oraz
od tego czy jesteśmy mieszkań-
cami miejscowości, w której znaj-
duje się świetlica. Bowiem dla
mieszkańców danej miejscowości,
w której wypożyczają świetlicę
przewidziana jest niższa opłata
(cennik opłat poniżej).

Jakie informacje potrzebne
są do spisania umowy?

Poza danymi osobowymi – czyli
imieniem, nazwiskiem oraz adre-

sem zamieszkania należy podać
na jaką uroczystość chcemy daną
świetlicę wypożyczyć i w jakim dniu
będzie się odbywać impreza. W
umowie określona jest wysokość
czynszu wraz z podatkiem VAT,
koszt wywozu nieczystości – wyli-
czony na podstawie wskazania
wodomierza - to jest ilość m³ zuży-
tej wody w cenie 14,40 z 1 m³ + na-
leżny podatek VAT, a w przypadku
Kąkolewa, gdzie działa już kanali-
zacja sanitarna – koszt odbioru nie-
czystości wyliczony na podstawie
wskazania wodomierza – to jest
ilość zużytej wody mnożona przez

4,22 za 1 m³.
Koszt zużytej energii liczy się

według wskazań licznika jako ilość
zużytych kWh mnożona przez 
0,58 zł za 1 kWh + podatek VAT. 

O opał i środki czystości należy
zadbać we własnym zakresie.

Z podpisaną umową przed pla-
nowaną imprezą należy udać się
do opiekuna sali, który przekaże
klucze, naczynia oraz spisze wska-
zania liczników wodomierza oraz
energii elektrycznej. Po uroczysto-
ści, w dniu oddania kluczy gospo-
darz sali ponownie spisuje stan
liczników w celu przeliczenia zuży-
cia wody i prądu. Z tym wykazem
należy powtórnie udać się do
gminy, aby uregulować opłaty za
media.

CENNIK NA WYNAJEM ŚWIETLIC WIEJSKICH:

Jeśli sala wypożyczana jest w innym celu niż podany w tabeli (na przykład szkolenia, spotkania) koszt wynajmu
wynosi 10 zł za godzinę + podatek VAT i płatny jest również w Urzędzie Miasta i Gminy Osieczna.

Otrzymanie darowizny lub na-
bycie spadku wiąże się z obowiąz-
kiem podatkowym w podatku od
spadków i darowizn. Jednak ist-
nieje szereg zwolnień z tego po-
datku. Zwolnienie obejmuje
wszystkie spadki i darowizny prze-
kazywane w ramach najbliższej ro-
dziny bez względu na ich wartość.
Trzeba jednak pamiętać, że naj-
bliższa rodzina według prawa po-
datkowego ma ustaloną hierarchię.
Ustawodawca w ustawie o po-
datku od spadków i darowizn usta-
nowił katalog osób najbliższych

zwolnionych z zapłaty podatku.
Należą do niego: małżonek,
zstępni (dzieci wnuki itd.), wstępni
(rodzice, dziadkowie, pradziadko-
wie), pasierb, ojczym, macocha,
rodzeństwo, teściowie, zięć, sy-
nowa. Skorzystanie z powyższego
zwolnienia jest jednak ograniczone
warunkiem. Każdy spadkobierca i
obdarowany, aby móc z niego sko-
rzystać, ma obowiązek fakt przyję-
cia majątku zgłosić właściwemu
naczelnikowi urzędu skarbowego.
Zgłoszenie nabycia własności rze-
czy lub praw majątkowych musi

nastąpić w ciągu sześciu miesięcy
od powstania obowiązku podatko-
wego. Termin ten biegnie od dnia
uprawomocnienia się postanowie-
nia sądu o stwierdzeniu nabycia
spadku bądź od dnia sporządzenia
przez notariusza poświadczenia
dziedziczenia spadku. Zgłoszenia
takiego dokonujemy na druku SD-
Z2 -,,Zgłoszenie o nabyciu rzeczy i
praw majątkowych”. W przypadku
nabycia tego samego majątku
przez kilku podatników, zgłoszenie
SD – Z2 składa każdy nabywca.
Jeśli nabycie majątku w drodze
spadku, darowizny nie zostanie
zgłoszone we wskazanym terminie
lub zostanie zgłoszone po termi-
nie, wówczas podlega opodatko-
waniu na zasadach określonych

dla I grupy podatkowej. Obowiązek
zgłoszenia nie obejmuje przypad-
ków, gdy wartość rynkowa naby-
tego majątku od tej samej osoby w
okresie 5 lat poprzedzających na-
bycie spadku, darowizny nie prze-
kracza kwoty wolnej od podatku,
obecnie jest to kwota 9.637,-zł. 
(I grupa podatkowa). Podstawa
prawna: art. 4a ustawy z dnia 28
lipca 1983 r. o podatku od spad-
ków i darowizn (Dz.U. z 2009 r. Nr
93 poz. 768 z późn. zm.).
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SKARBOWEGO W LESZNIE

Jaki podatek muszą zapłacić osoby, które otrzymały spadek?


