
UCHWAŁA NR XIII/176/19 

RADY GMINY SUCHY LAS 

z dnia 28 listopada 2019 r. 

w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej – świetlic wiejskich, 

osiedlowych i Domu Osiedlowego 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 712 ze zm.), Rada Gminy Suchy Las uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 1. Ustala się zasady i tryb korzystania z poniższych gminnych obiektów użyteczności publicznej, tj. 

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. Zasady i tryb korzystania z obiektów, o których mowa w ust. 1 określa regulamin korzystania 

ze świetlic wiejskich, osiedlowych i Domu Osiedlowego na terenie gminy Suchy Las stanowiący załącznik do 

niniejszej uchwały. 

§ 2. Określenie wysokości opłat, zadatku i kaucji z tytułu korzystania z obiektów użyteczności publicznej, 

o których mowa w § 1 ust. 1 oraz wskazanie właściwych numerów rachunków bankowych dla ich wnoszenia 

powierza się Wójtowi Gminy Suchy Las. 

§ 3. Tracą moc 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, nr XXXVII/365/13 Rady Gminy Suchy Las z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie zasad 

korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchy Las. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 




















