ZARZĄDZENIE Nr I/113/2012
WÓJTA GMINY DOBRE
z dnia 8 czerwca 2012 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń
stanowiących własność Gminy Dobre

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz uchwały nr XI/64/2011 Rady
Gminy Dobre z dnia 3 października 2011 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych
obiektów użyteczności publicznej (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 247, poz.
2328) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się minimalne stawki opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń, szkół
przedszkola, gminnego ośrodka kultury, świetlic wiejskich, boiska sportowego, urzędu
gminy, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.
§ 2. Upoważnia się administratorów szkół przedszkola, gminnego ośrodka kultury,
świetlic wiejskich, boiska sportowego, urzędu gminy do obciążania oraz negocjowania cen
powyżej minimalnych stawek opłat za wynajem bądź dzierżawę, administrowanych
jednostek określonych w załączniku do zarządzenia.

1)
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4)
5)
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§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się:
Dyrektorowi Zespołu Szkół w Dobrem,
Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Byczynie,
Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzywosądzy,
Dyrektorowi Publicznego Przedszkola w Dobrem,
Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrem,
Radom Sołeckim w: Byczynie-Kolonii, Czołpinie, Kłonowie i Szczeblotowie,
Kołu Gospodyń Wiejskich w Bronisławiu,
Zarządowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywosądzy i Bodzanowie,
Inspektorowi ds. budownictwa i gospodarowania nieruchomościami.

§ 4. Traci moc zarządzenie Nr I/89/2012 Wójta Gminy Dobre z dnia z dnia 3 lutego
2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pozastatutowe korzystanie z obiektów
i urządzeń stanowiących własność Gminy Dobre wraz ze zmianą wg zarządzenia I/92/2012
Wójta Gminy Dobre z dnia 24 lutego 2012 r.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej
wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt
Stefan Śpibida

Załącznik
do Zarządzenia Nr I/113/2012
Wójta Gminy Dobre
z dnia 8 czerwca 2012 r.

Ustalam następujące minimalne stawki opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń
stanowiących własność Gminy Dobre:
1.Zespół Szkół w Dobrem
1) sala lekcyjna
2) sala lekcyjna
3) sala komputerowa
4) kuchnia
5) świetlica
6) sala gimnastyczna mała
7) sala gimnastyczna duża
8) boisko szkolne
9) siłownia
10) automat do napojów gorących

-

30,00 zł/godz.
450,00 zł/miesiąc
40,00 zł/godz.
30,00 zł/godz.
50,00 zł/godz.
30,00 zł/godz.
50,00 zł/godz.
15,00 zł/godz.
30,00 zł/godz.
60,00 zł/miesiąc

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzywosądzy
1) sala lekcyjna
2) sala lekcyjna
3) sala komputerowa
4) sala gimnastyczna
5) boisko szkolne

-

21,00 zł/godz.
450,00 zł/miesiąc
29,00 zł/godz.
39,00 zł/godz.
15,00 zł/godz.

3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczynie
1) sala lekcyjna
2) sala komputerowa
3) kuchnia
4) boisko szkolne

-

30,00 zł/godz.
32,00 zł/godz.
30,00 zł/godz.
8,00 zł/godz.

4. Publiczne Przedszkole w Dobrem
1) sala zabaw dziecięcych
2) sala zabaw dziecięcych

-

25,00 zł/godz.
670,00 zł/miesiąc

5. Gminny Ośrodek Kultury w Dobrem
1) sala koncertowa z kuchnią na imprezy
2) sala koncertowa na pokaz lub konferencję
3) sala integracyjna

- 1.500,00 zł/od imprezy
60,00 zł/godz.
30,00 zł/godz.

6. Stadion Sportowy
1) główna płyta stadionu gminnego
2) boczna płyta stadionu gminnego

- 200,00 zł/godz. + VAT
- 100,00 zł/godz. + VAT

7. Świetlice wiejskie
1) sala główna
- 80,00 zł + VAT/ od imprezy + opłaty eksploatacyjne (energia
elektryczna, woda, ścieki, odpady)
2) cały obiekt
- 170,00 zł + VAT/ od imprezy + opłaty eksploatacyjne (energia
elektryczna, woda, ścieki, odpady)
8. Urząd Gminy Dobre
1) sala konferencyjna
2) pomieszczenie biurowe

- 100,00 zł + VAT / za dzień
- 450,00 zł + VAT /za miesiąc

