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ZARZĄDZEN|E Nr 1412018
Wójta GminyŁanięta

Z dnia 24.05.2018

r.

W sprawie opłat i sposobu ich pobierania ze świetlicwiejskich.
Na podst. art.30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca ].990 r. o samorządzie gminnym tj. Dz, U, z?OaL r, Nr 142, poz.
t59L; ze zm, z 2002 r, Nr 23, poz. 22O, Nr 60, poz,558, Nr 113,poz.984, Nr153, poz.tż7L i Nr 214, poz, 1806; z
2003r. Nr 80,poz. 717 i Nr 162, poz.1568; z żOO4 r. Nr 102, poz, 1055, Nr 116, poz, L2a3 i Nr 167, poz.t759; z
2005 r, Nr 172, poz.144L i Nr 175, pazt457; z 2006 r. Nr 1'7, poz. 128 i Nr 181, poz,1337; z2OO7 r. Nr48, poz,
327,Nr138,poz,974i N 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz,t1-1-, i N223, poz. 1458; z 2009 r. Nr52, poz,420 i
Nr 157, poz. L24t; zZOLar. Nr28, poz. I42i L46, Nr 40, poz. 230 i Nr !O6, poz.675 araz uchwały Nr ll(l/1a/].O
Rady Gminy Łanięta z dnia 29 grudnia 2010 r,
§1

1.
z.

Wynajem świetlicy wiejskiej w Łaniętach dla osób fizycznych oraz prawnych z zamiarem
organizowania uroczystości rodzinnych, przyjęć weselnych, szkoleń itp. Odbywa się
odpłatnie.
Nieodpłatne użyczenie świetlicy wraz z niezbędnym wyposażeniem i sprzętem przysługuje
czynnym druhom OSP w Łaniętach na uroczystości rodzinne tj. Chrzest dziecka, l Komunia św.
Dziecka, ślubstrażaka, konsolacja po zmańym druhu. Pozostałe opłaty wg. Wskazań
liczników"

Odpłatnośćza wynajem świet!icy stanowi dochód Gminy Łanięta.
§2

U§tala się odpłatnośćza wynajem świetlicy w wysokości 350,00 zł netto za dobę lub 50,00 zł netto za

godzinę,
§3

Opłaty uiszcza się po podpisaniu umowy najmu lokalu z Wójtem Gminy Łanięta, na konto gminy
Łanięta.
§ą
Celem zabezpieczenia mienia każdorazowo pobierana będzie kaucja w wysokości500,00 zł.
§5

Tracą moc wytyczne dotyczące wynajmu Świetlicy wiejskiej w Łaniętach wydane Zarządzeniem
L5.żaL7 z dnia 20.04,2aL7r.
§6

Zarządzenie wchodziw życie z dniem 01.06.2018r,
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