
Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 9/16 

Wójta Gminy Kamiennik 

z dnia 04 lutego  2016r. 

 

w sprawie ustalenia  opłat za najem świetlic wiejskich. 

 

  Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2015 r.  poz. 1515. ), 

 

Wójt Gminy Kamiennik, zarz ądza , co następuje: 

 

§ 1. Ustalam opłatę za 1 dzień  najmu sali w  świetlicy  wiejskiej w miejscowościach : 

Lipniki, Karłowice Wielkie, Goworowie, Szklary i Kłodobok w  wysokości: 

1. 100 zł  +  VAT za wynajem na uroczystości rodzinne 

2. 150 zł +   VAT za wynajem na uroczystości weselne 

3. 200 zł +   VAT za wynajem na zabawy taneczne 

4. 250 zł +   VAT za wynajem na zabawę sylwestrową 

 

§  2. Ustalam opłatę za 1 dzień najmu sali w  świetlicy  wiejskiej w miejscowościach : 

Cieszanowie, Karłowice Małe, Chociebórz, Wilamowice, Ogonów w  wysokości: 

1. 50 zł  + VAT za wynajem na uroczystości rodzinne 

2. 75 zł +  VAT za wynajem na uroczystości weselne 

3. 100 zł + VAT za wynajem na zabawy taneczne 

4. 125 zł +  VAT za wynajem na zabawę sylwestrową 

 

§  3  Ustalam opłatę za wypożyczenie sprzętu ze świetlicy wiejskiej: 

1. 2 zł + VAT za 1 krzesło 

2. 2 zł  + VAT za 1 stół 

 

§  4. Opłatę za energię elektryczną jak i zużycie wody ponosi najemca według stanu  licznika  

        oraz stawki opłaty ustalonej przez dostawcę mediów 

 

§  5. Tracą moc następujące Zarządzenia: 



a) Zarządzenie Nr 23/08 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie 

ustalenia opłat za najem świetlic wiejskich 

b) Zarządzenie Nr 20/09 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 07 kwietnia 2009 r. w sprawie 

ustalenia opłat za wypożyczenie krzeseł i stołów ze świetlic wiejskich 

c)  Zarządzenie Nr 30/10 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie 

określenia zasad wynajmu świetlic wiejskich 

§  6.  Wykonanie zarządzenia powierza się  inspektorowi ds. gospodarki mieniem  

         komunalnym i działalności gospodarczej. 

 

§  7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 marca 2016 r.. 

 

 

       Wójt Gminy Kamiennik 

       /-/Kazimierz Cebrat 

 

 

 

 


