Or.0050.57.2015
ZARZĄDZENIE Nr 57
Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskie
z dnia 20.05.2015 roku
w sprawie zmiany stawek za wynajem remizo-świetlic, świetlic oraz wiejskich domów kultury
na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645 poz. 1318, z 2014r., poz. 379, poz. 1072 z późn.zm.) oraz art.
4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011r.
nr 45,poz.236 z późn.zm.) w związku z § 2 Uchwały Nr X/93/12 Rady Miejskiej w Kowalewie
Pomorskim z dnia 30 marca 2012 w sprawie ustalenia zasad korzystania z niektórych obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalenia opłat za ich korzystanie oraz powierzenia
Burmistrzowi Miasta uprawnień do stosowania o ich wysokości (Dz. Urz. Woj. Kujawsko Pomorskiego z 2012r. Poz.962) - zarządzam, co następuje:

§1
Do załącznika nr 1 Zarządzenia nr 45/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany stawek
za wynajem remizo-świetlic, świetlic oraz wiejskich domów kultury na terenie Gminy Kowalewo
Pomorskie dodaje się pozycję nr 7 i otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego
zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
B.Cieślak

BURMISTRZ
/-/ Andrzej Grabowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 57

Stawki za wynajem świetlicy wiejskiej w Sierakowie

Lp.

Wynajmujący

Usługa

Wysokość przedpłaty

Opłata

1

Mieszkańcy sołectwa

Wesele

100,00 zł

300,00 zł + media

2

Pozostałe osoby

Wesele

100,00 zł

350,00 zł + media

3

Mieszkańcy sołectwa

Komunia, zebranie,
spotkanie, prezentacja

50,00 zł

150,00 zł + media

4

Pozostałe osoby

Komunia, zebranie,
spotkanie, prezentacja

50,00 zł

300,00 zł + media

5

Mieszkańcy sołectwa

Stypa

-

media

6

Pozostałe osoby

Stypa

50,00 zł

200,00 zł + media

7

Mieszkańcy sołectwa
biorący czynny udział
w pracach
społecznych na rzecz
sołectwa

Wesele, komunia,
zebranie, spotkanie,
prezentacja, stypa

-

media

