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Zarządzenie nr 4/2020
Wójta Gminy Suchy Las

z dnia 02.01.2020 r.

w sprawie opłat z tytułu korzystania z obiektów użyteczności publicznej
— świetlic wiejskich , osiedlowych i Domu Osiedlowego

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r.

poz. 712 ze zm.) oraz 5 2 uchwały nr Xlll/176/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej — świetlic wiejskich,

osiedlowych i Domu Osiedlowego (Dz. Urz. Woj. Wie/k. z 2019 r., poz. 10943), Wójt Gminy Suchy Las

zarządza co następuje:

51.

1. Ustala się wysokość opłat, zadatku i kaucji z tytułu korzystania z następujących obiektów użyteczności

publicznej — świetlic wiejskich, osiedlowych i Domu Osiedlowego:
— Dom Osiedlowy w Biedrusku, ul. Zjednoczenia 4,

- świetlica wiejska w Chludowie, ul. Tysiąclecia 6,

- świetlica wiejska w Golęczewie, ul. Dworcowa 61a,
- świetlica osiedlowa na Osiedlu Grzybowym, pl. Grzybowy 16,

- świetlica wiejska w Zielątkowie, ul. Kręta 1,

- świetlica wiejska w Złotkowie, ul. Złota 15a,
— świetlica osiedlowa w Złotnikach — Osiedlu, ul. Żukowa 14,
— świetlica wiejska w Złotnikach — Wsi, ul. Słoneczna 28/2.

2. Wysokość opłat, zadatku i kaucji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik nr 1 do niniejszego

zarządzenia.

52.

Opłatę, zadatek i kaucję należy wnosić w terminach określonych w Regulaminie korzystania

ze świetlic wiejskich, osiedlowych i Domu Osiedlowego na terenie Gminy Suchy Las, stanowiącym

załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/176/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie
zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej — świetlic wiejskich, osiedlowych
i Domu Osiedlowego na następujące numery rachunków bankowych przynależnych Gminie Suchy
Las:

1. Opłata, rachunek nr 19 9043 1054 2054 0021 4641 0006,

2. Zadatek, rachunek nr 19 9043 1054 2054 0021 4641 0006,

3. Kaucja, rachunek nr 25 9043 1054 3054 0021 4641 0047.

53.

Osoby korzystające z programu „Karta Rodziny Dużej Gminy Suchy Las" mogą korzystać z obiektów

użyteczności publicznej określonych wś 1 z zastosowaniem 40% obniżki.



54.

Wójt Gminy Suchy Las z ważnych powodów może w drodze negocjacji podwyższać lub obniżać

wysokość opłat określonych w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz ustalać opłaty
za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej, które nie zostały określone w załączniku nr 1.

55.

Traci moc zarządzenie Wójta Gminy Suchy Las nr 223/2014 z dnia 4 listopada 2014 r. zmienione

zarządzeniem Wójta Gminy Suchy Las nr 182/2016 z dnia 28 listopada 2016 r.

56.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

57.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Gospodarki Nieruchomościami oraz Wydziałowi
Finansowemu.



Załącznik nr 1

do Zarządzenia Wójta Gminy Suchy Las nr 4/2020 2 dnia 02.01.2020 r.

Wysokość opłat, zadatku i kaucji z tytułu korzystania z obiektów użyteczności publicznej

— świetlic wiejskich, osiedlowych i Domu Osiedlowego

Dla mieszkańców Dla pozostałych

Lp. Rodzaj płatności Czas najmu Gminy Suchy Las osób
brutto brutto

Opłata za korzystanie w celu:

a) organizacji wesela:
- Dom Osiedlowy Biedrusko 500,00 zł 800,00 zł

- świetlica Chludowo 500,00 zł 800,00 zł

— świetlica Golęczewo 500,00 zł 800,00 zł

- świetlica Zielątkowo 500,00 zł 800,00 zł

- świetlica Złotkowo jednorazowo 500,00 zł 800,00 zł

- świetlica Złotniki — Osiedle maksymalnie do 500,00 zł 800,00 zł

24 godzin
b) organizacji imprezy

okolicznościowe]:
- Dom Osiedlowy Biedrusko 400,00 zł 600,00 zł

1
- świetlica Chludowo 400,00 zł 600,00 zł

- świetlica Golęczewo 400,00 zł 600,00 zł

- świetlica Zielątkowo 400,00 zł 600,00 zł

- świetlica Złotkowo 400,00 zł 600,00 zł

- świetlica Złotniki — Osiedle 400,00 zł 600,00 zł

- świetlica Złotniki - Wieś 300,00 zł 400,00 zł

- świetlica os. Grzybowe 300,00 zł 400,00 zł

c) organizacji Sylwestra 31.12-01.01 1000,00 zł 1300,00 zł

d) organizacji spotkania
komercyjnego 1 godzina 40,00 zł 50,00 zł

(pokazy, promocje, działalność
gospodarcza, itp. ) - wszystkie
obiekty.

2 Zadatek z tytułu rezerwacji — 200,00 zł 200,00 zł

3 Kaucja — 500,00 zł 500,00 zł
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