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�

DZENIE NR 20/2011 
WÓJTA GMINY TUŁOWICE 

z dnia 28 marca 2011r. 
 

w sprawie ustalenia odpłatno�ci za korzystanie ze �wietlic wiejskich na terenie 
Gminy Tułowice 

 
 
    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz�dzie 
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz uchwały  
Nr XIV/105/04/Rady Gminy Tułowice z dnia 30 marca 2004r. w sprawie 
ustalenia zasad korzystania z obiektów u�yteczno�ci publicznej na terenie 
Gminy Tułowice zarz�dzam, co nast�puje: 
 
§ 1. Ustalam nast�puj�ce stawki bazowe odpłatno�ci za korzystanie z obiektów 
u�yteczno�ci publicznej dla poszczególnych sołectw: 

1. �wietlica w Szydłowie oraz remiza – �wietlica w Goszczowicach 
1) za ka�d� rozpocz�t� godzin� wynajmowania, je�eli wynaj�cie obejmuje 

czas do 12 godzin: 
a) za sal� i zaplecze kuchenne – 5 zł, 
b) za sal� bez zaplecza kuchennego – 4 zł 

2) je�eli wynaj�cie trwa ponad 12 godzin: 
a) za sal� i zaplecze kuchenne – 100zł za dob�, 
b) za sal� bez zaplecza kuchennego – 75 zł za dob�. 
 

2. �wietlica w Ligocie Tułowickiej oraz �wietlica w Skarbiszowicach: 
1) za ka�d� rozpocz�t� godzin� wynajmowania, je�eli wynaj�cie obejmuje 
czas do 12 godzin: 

                 a) za sal� i zaplecze kuchenne – 5 zł, 
                 b) za sal� bez zaplecza kuchennego – 4 zł 
          2) je�eli wynaj�cie trwa ponad 12 godzin: 

a) za sal� i zaplecze kuchenne – 120zł za dob�, 
b) za sal� bez zaplecza kuchennego – 90 zł za dob�. 
 

§ 2. Do odpłatno�ci za korzystanie z obiektów, o których mowa w § 1. dolicza 
si� dodatkowe koszty wg nast�puj�cych stawek: 
        1) za energi� elektryczn�:  

a) w okresie od 1 kwietnia do 30 pa�dziernika -  1,30zł za 1 kW według 
wskaza� licznika, 

b) w okresie od 1 listopada do 31 marca – 0,90 zł za 1 kW według 
wskaza� licznika, 

        2) za wod� i �cieki – 7,70 zł za 1 m³ według wskaza� wodomierza,  
        3) za �mieci – 5zł. 



 
§ 3. Stawki, o których mowa w § 1 i § 2 s� stawkami brutto. 
 
§ 4. 1. Zobowi�zuje si� sołtysów do racjonalnego gospodarowania mieniem 
u�yteczno�ci publicznej. Sołtysi s� odpowiedzialni za dysponowanie 
przedmiotowym mieniem. 
2. Sołtys przygotowuje umow� i składa j� w Urz�dzie Gminy w Tułowicach. 
Umow� podpisuje Wójt.  
3. Po zrealizowaniu umowy, sołtys sporz�dza i podpisuje rozliczenie z 
uwzgl�dnieniem wskaza� liczników i wodomierza w terminie do 3 dni. 
Rozliczenie stanowi podstaw� do dokonania wpłaty za korzystanie ze �wietlicy.  
4. Opłaty za korzystanie ze �wietlicy dokonuje si� w kasie Urz�du Gminy lub na 
rachunek bankowy Gminy w terminie 5 dni od otrzymania rozliczenia.  
 
§ 5. Informuj�, �e zgodnie z uchwał� Nr XIV/105/04/Rady Gminy Tułowice z 
dnia 30 marca 2004r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z obiektów 
u�yteczno�ci publicznej na terenie Gminy Tułowice, ustalone stawki bazowe 
podlegaj�:  
1) zwi�kszeniu w przypadku:  

a) wynajmu na imprezy w soboty, niedziele i �wi�ta o 30%, 
b) na kiermasze, pokazy i wyprzeda�e – o 50% 

2) zmniejszeniu w przypadku: 
a) wynajmu na kursy j�zykowe i zaj�cia rekreacyjne – o 50% 
b) wynajmu na komers szkolny – o 80%.  

 
§ 6.1. Zarz�dzenie wchodzi w �ycie z dniem 11 kwietnia 2011r. 
2. Trac� moc nast�puj�ce zarz�dzenia Wójta Gminy Tułowice: Nr 36/07  
    z dnia 12 kwietnia 2007r. oraz Nr 96/08 z dnia 3 stycznia 2008r. 
 
 

 
 


