
ZARZĄDZENIE NR 92/2018/RGMiR 

WOJTA GMINY KROŚNICE 

z dnia 05 października 2018 r. 

 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 41/2017 Wójta Gminy Krośnice z dnia 21 marca 2017 r., w sprawie 
określenia wysokości opłat za wynajem świetlic wiejskich w gminie Krośnice i wzorów druków 
dotyczących wynajmu świetlic. 
 
 
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 
2018.994 ze zm.), w związku z uchwałą Nr XVII/103//2016 Rady Gminy Krośnice z dnia 26 lutego 2016 
r. w sprawie regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy 
Krośnice zarządzam, co następuje: 
 

§ 1 
 

W Zarządzeniu Nr 41/2017/RGMiR Wójta Gminy Krośnice z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie 
określenia wysokości opłat za wynajem świetlic wiejskich w gminie Krośnice i wzorów druków 
dotyczących wynajmu świetlic wprowadza następujące zmiany: 
 
Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia 
 
 

§ 2 
Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie 

§ 3 
 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarski Gruntami i Rolnictwa. 
 

§ 4 
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
  
 
 
 

  

 
 



 
Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr 92/2018 
Wójta Gminy Krośnice 

z dnia 05 października 2018 r. 
 
 

1. TBELA OPŁAT ZA WYNAJEM ŚWIETLICY 
 

  Świetlica 
wiejska w 

miejscowości: 

Przyjęcia weselne  
i zabawy organizowane przez 

organizatorów prywatnych  
( w zł netto) 

Inne uroczystości 
(np. chrzciny, urodziny, 

komunie, 
( w zł netto) 

 
Stypa 

(w zł netto) 
 

Lp. 1 2 3 4 

1. Łazy Małe 400 zł 
+zużycie energii, wody 

 i ścieków 

200 zł 
+zużycie energii, wody 

i ścieków 

120 zł 
+zużycie energii,  
wody i ścieków 

2. Kotlarka 
500 zł 

+zużycie energii i wody 
200 zł 

+zużycie energii i wody 

120 zł 
+zużycie energii 

 i wody 

3. Pierstnica 
800 zł 

+zużycie energii i wody 
300 zł 

+zużycie energii i wody 

200 zł 
 +zużycie energii  

i wody 

4. Wierzchowice 
 

100 zł 
+ zużycie energii, wody 

i ścieków 

80 zł 
+ 

zużycie energii i wody 

5. Wąbnice 800 zł 
+zużycie energii, wody 

 i ścieków 

300 zł 
+zużycie energii, wody 

i ścieków 

150 zł 
+zużycie energii,  
wody i ścieków 

6. Czeszyce 
 

200 zł 
+ zużycie energii i wody 

100 zł 
+ zużycie energii  

i wody 

7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 

Dąbrowa 
Lędzina 
Kuźnica Cz. 
Stara Huta 
Świebodów 
Żeleźniki 
Suliradzice 

 
100 zł 

+zużycie energii  
i wody 

80 zł 
+zużycie energii 

i wody 

 
 
 

2. STAWKI ZA MEDIA 
 

a) woda -   od 23.05.2018 r.   4,34 zł/m3  
b) ścieki -    od 23.05.2018r.   7,94 zł/m3 
c) energia – od 01.01.2018 r.   0,4606 zł/KWh (w tym dystrybucja i sprzedaż) 

 
Do powyższych stawek dolicza się obowiązujący podatek VAT  
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