
ZARZĄDZENIE NR 27.2020 
BURMISTRZA DREZDENKA 

z dnia 4 marca 2020 r. 

w sprawie: ustalenia stawek za korzystanie z sal i świetlic wiejskich. 

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 3. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. 
2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz § 3 Uchwały Nr XXVII/134/2020 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia    
25 lutego 2020 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Drezdenka uprawnień do ustalenia cen i opłat za 
korzystanie z sal i świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Drezdenko, zarządzam co następuje: 

§ 1. Ustalam stawkę czynszu za wynajem sal i świetlic wiejskich wchodzących w skład mienia 
komunalnego Gminy Drezdenko zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. 1. Do ustalonej na podstawie § 1 opłaty czynszu za wynajem należy dodać podatek od towarów    
i usług zgodny z obowiązującą stawką. 

2. Czynsz obejmuje ryczałtową opłatę za podatek od nieruchomości. 

3. Czynsz nie obejmuje kosztów zużytej wody, energii elektrycznej, gazu, ścieków, opróżniania zbiorników 
bezodpływowych, odbioru odpadów komunalnych, których rozliczenie nastąpi zgodnie z odczytem zużycia 
oraz ilością wytworzonych odpadów komunalnych. 

4. Wynajmujący pokrywa koszty zużycia wody, energii elektrycznej, gazu, ścieków lub opróżniania 
zbiorników bezodpływowych oraz odbioru wytworzonych odpadów komunalnych  ustalane wg stawek 
obowiązujących  w okresie wynajmu. 

5. Sale i świetlice wiejskie nie wymienione w załączniku nr  1 do niniejszego zarządzenia są użytkowane 
w związku z zaspakajaniem potrzeb społeczności sołectwa, na  realizację zadań własnych gminy. Nie mogą być 
udostępniane odpłatnie podmiotom zewnętrznym, czy na organizację odpłatnych imprez. 

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 114.2016 Burmistrza Drezdenka z dnia 30 grudnia 2016 roku                
w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z sal i świetlic wiejskich. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Organizacyjnego. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                                    
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Załącznik do zarządzenia Nr 27.2020 

Burmistrza Drezdenka 

z dnia 4 marca 2020 r. 

Stawki czynszu za wynajem sal i świetlic wiejskich wchodzących w skład mienia komunalnego       
Gminy Drezdenko. 

Lp.     Miejscowość Opłata za dobę wynajęcia sali w zł. Opłata za 1 godz. wynajęcia sali w 
zł. 

   1 Sala Niegosław 180,00 17,00 
   2 Sala Lipno 180,00 17,00 
   3 Sala Drawiny 150,00 17,00 
   4 Sala Osów 140,00 17,00 
   5 Sala Trzebicz 200,00                     17,00 
   6 Sala Trzebicz Nowy 120,00 17,00 
   7 Sala Gościm 170,00 17,00 
   8 Sala Goszczanowo 170,00 17,00 
   9 Sala Goszczanowiec 170,00 17,00 
  10 Sala Rąpin 140,00 12,00 
  11 Sala Zagórze 120,00 12,00 
  12 Sala Kosin 100,00 12,00 
  13 Sala Przeborowo 100,00 12,00 
  14 Sala Zielątkowo 80,00 10,00 
  15 Sala Lubiewo 100,00 12,00 
  16 Sala Grotów 200,00 17,00 
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