
Zarządzenie Wójta Gminy Suchy Las 

Nr 223/2014 z dnia 4 listopada 2014 r. 

 

w sprawie  opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność 

Gminy Suchy Las, wzoru oświadczenia najemcy o przyjęciu świetlicy do korzystania, wzoru 

oświadczenia opiekuna świetlicy o zwrocie kaucji Najemcy. 

Na podstawie  uchwały nr XXI/192/12 Rady Gminy Suchy Las z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie 

upoważnienia Wójta do ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej 

stanowiących własność  Gminy Suchy Las zmienionej uchwałą nr LII/574/14 Rady Gminy Suchy Las z 

dnia 30 października 2014 r.  zarządzam co następuje: 

 

§1 

1. Zatwierdzam wysokość opłat za korzystanie z następujących obiektów użyteczności publicznej,      

stanowiących własność Gminy Suchy Las: 

 Dom Osiedlowy w Biedrusku, ul. Zjednoczenia  4 

 Świetlica wiejska w Chludowie, ul. Tysiąclecia 6 

 Świetlica wiejska w Golęczewie, ul. Dworcowa 61 A 

 Świetlica wiejska w Zielątkowie, ul. Kręta 1 

 Świetlica wiejska w Złotkowie, ul. Złota 15 A 

 Świetlica wiejska w Złotnikach Osiedle, ul. Żukowa 14 

 Świetlica wiejska w Złotnikach Wieś, ul. Słoneczna 28 

 

2. Tabela opłat, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

 

§2 

Osoby korzystające z programu „Karta Dużej Rodziny” Gminy Suchy Las mogą skorzystać z sal świetlic 

wiejskich z 40% obniżki . 

§3 

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

wysokość opłat, o których mowa w §1 oraz ustalać opłaty za korzystanie z pomieszczeń, których 

wysokość nie została określona w załączniku wskazanym w §1 ust. 2. 

§4 

Zatwierdzam wzór oświadczenia Najemcy o przyjęciu świetlicy do korzystania, który stanowi załącznik 

nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§5 

Zatwierdzam wzór oświadczenia opiekuna świetlicy o zwrocie kaucji korzystającego, stanowiący 

załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

§6 

Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Suchy Las nr 160/2013 r. z dnia 23.08.2013 r.  

§7 

Wykonanie  Zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Promocji Gminy. 

 

§8 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


