ZARZĄDZENIE Nr 5/2022
WÓJTA GMINY ROZDRAŻEW
z dnia 05.01.2022 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Rozdrażew w sprawie regulaminu
korzystania ze świetlic wiejskich i ich wyposażenia oraz ustalenia stawek opłat
z tego tytułu.
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.) i § 4 ust. 1 uchwały Nr II/11/2014 Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania opat za korzystanie z tych obiektów
i urządzeń (Dz.Urz. Woj. Wlkp. z 2015r. poz.935) zarządzam co następuje:
§1
W załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 47/2016 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 24 czerwca
2016r. w sprawie Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich i ich wyposażenia oraz
ustalenia stawek opłat z tego tytułu wprowadza się zmiany jak stanowiące załącznik do
niniejszego Zarządzenia.
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 05.01.2022 r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Rozdrażew nr 47/2016 z dnia 24 czerwca 2016r.
§3

Załącznik Nr 1 do Regulaminu
korzystania ze świetlic wiejskich i ich wyposażenia
OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚWIETLIC:
Opłaty za wynajem sal w świetlicach wiejskich (brutto)

Uroczystości
rodzinne, wieczorki
i zabawy taneczne

Komers, stypa, chrzciny,
inne krótkie imprezy
oraz inne wydarzenia
przy wynajmie nie
przekraczającej 1 doby

Dąbrowa

595,00zł

205,00zł

Grębów
Nowa Wieś

553,50zł

184,50zł

Dzielice
Rozdrażewek

430,50zł

150,00zł

Maciejew

246,00zł

123,00zł

150,00zł

80,00zł

Budy

184,50zł

100,00zł

123,00zł

61,50zł

Wyki
Trzemeszno

150,00zł

100,00zł

Wolenice –sala bez
zaplecza

100,00zł

80,00zł

100,00zł

50,00zł

Rozdrażew – sala
(na wynajem zaplecza
niezbędna jest odrębna
umowa z Kółkiem
Rolniczym)

300,00zł

184,50zł

246,00zł

123,00zł

Sala/ cel najmu

246,00zł

Pokazy,
wynajem
do celów
komercyjnych
/od doby/

Szkolenia dla
mieszkańców
/od doby/

270,60zł

135,30zł

246,00zł

123,00zł

184,50zł

123,00zł

100,00zł

61,50zł

Opłaty za wynajem pomieszczeń dodatkowych w budynkach świetlic wiejskich

Sala/ cel najmu

Dąbrowa – najem
dodatkowych pomieszczeń
na piętrze obiektu

Uroczystości rodzinne,
wieczorki i zabawy
taneczne

Stypa, chrzciny, inne
krótkie imprezy oraz
inne wydarzenia przy
wynajmie nie
przekraczającej
1 doby

75,00zł za każde pomieszczenie

Pokazy,
wynajem do
celów
komercyjnych
/od doby/

Szkolenia dla
mieszkańców
/od doby/

100,00 zł za
każde
pomieszczenie

30,75zł
za każde
pomieszczenie

Dąbrowa
– odrębny najem salki na
piętrze
- najem salki przy sklepie

123,00zł

100,00zł

123,00zł

61,50zł

Nowa Wieś-odrębny najem
salki

184,50zł

123,00zł

150,00zł

80,00zł

Dzielice, Grębów,
Rozdrażewek – odrębny
najem salki

100,00zł

80,00zł

123,00zł

61,50zł

Opłaty eksploatacyjne
1) Energia elektryczna – ilość zużytej energii na podstawie odczytu licznika w kWh – wg
stawek opłacanych przez Wynajmującego za 1 kWh energii wraz z dystrybucją w okresie
trwania najmu.
W przypadku najmu sal bez zaplecza (Rozdrażew, Wolenice) na czas krótszy niż 8 godzin
nie pobiera się osobnej opłaty z tytułu zużycia energii.
2) Woda, ścieki – ilość zużytej wody oraz odprowadzonych ścieków na podstawie odczytu
wodomierza w m3 - wg taryf obowiązujących w gminie Rozdrażew w okresie najmu.
3) Ogrzewanie sal w okresie najmu w obiektach wyposażonych w centralne ogrzewanie:
- Dąbrowa, Nowa Wieś, Grębów, Rozdrażew – 150 zł brutto za każdą dobę ogrzewania
pomieszczeń
- Rozdrażewek, Dzielice – 120 zł brutto za każdą dobę ogrzewania pomieszczeń
4) Ogrzewanie pomieszczeń dodatkowych przy odrębnym najmie – połowa stawki dobowej
określonej w ppkt 3).
Przyjmuje się, iż stan rzeczywisty liczników zużycia poszczególnych mediów przy odczytach
zaokrągla się do pełnej jednostki w górę.

