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ZARZADZENIE NR 149/2016
WOJTA GMINY SLUPNO

z dnia 2 grudnia 2016 r.

w sprawie ustalenia stawek za wynajem swietlic wiejskich na terenie gminy
Slupno

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. 2016 r., poz. 446) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia
1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jedn. Dz. U. 2016 r., poz. 573) i Uchwaly Rady Gminy

Slupno Nr 104/XX/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przekazania do korzystania
solectwom Gminy Slupno oraz uchwalenia Regulaminu swietlic wiejskich na terenie gminy
Slupno zarzadzam, co nastepuje:

§1
Ustalam stawki za wynajem pomieszczeh swietlic wiejskich, znajdujacych sie na terenie
gminy Slupno, okreslone w zalaczniku Nr 1 do niniejszego zarzadzenia.

§2

Wysokosc oplat zostala oszacowana na podstawie kalkulacji kosztow ponoszonych na
utrzymanie obiektow wraz z uwzglednieniem powierzchni i wyposazenia poszczegolnych
obiektow.

§3

Czas korzystania ze swietlicy wiejskiej okresla sie w pelnych godzinach zegarowych i liczy
sie od zajecia swietlicy wiejskiej przez najemce do jej opuszczenia.

§4

Szczegolowe warunki i zasady korzystania z pomieszczeh swietlic wiejskich okresla
Regulamin swietlic wiejskich stanowiacy Zal^cznik Nr 2 do Uchwaly Nr 104/XX/15 Rady

Gminy Slupno z dnia 30 grudnia 2015 r.

§5

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia.



Zaiacznik Nr 1 do ZARZADZENIA NR

149/2016

WOJTA GMINY SLUPNO

z dnia 2 grudnia 2016 r.

Stawki za wynajem pomieszczen swietlic wiejskich

na terenie gminy Slupno

Nr Swietlica
Cena najmu brutto

do 3 godzin

Cena brutto

za cala^ dobe

(24 godziny)

1. Barcikowo 70,00 zl 150,00 zl

2. Bielino 70,00 zl 150,00 zl

3. Borowiczki -Piehki 50,00 zl 80,00 zl

4. Liszyno 50,00 zl 80,00 zl

5. Miszewko Stefany 50,00 zl 80,00 zl

6.
Miszewko

Strzalkowskie
70,00 zl 150,00 zl

7. Rydzyno 50,00 zl 80,00 zl

8. Slupno 70,00 zl 150,00 zl

9. Szeligi 50,00 zl 80,00 zl

10. Wykowo 70,00 zl 150,00 zl


