ZARZĄDZENIE NR 0050.1.26.2020
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 12 lutego 2020 r.
w sprawie określenia wysokości czynszu z tytułu najmu świetlic wiejskich przejętych do używania przez
Szubiński Dom Kultury.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r.
poz. 506, 1309, 1571, 1696,1815) oraz § 1 uchwały nr XXXII/390/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia
25 maja 2017r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Szubina do określenia wysokości cen i opłat za korzystanie
ze świetlic wiejskich, w związku zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Określa się wysokość czynszu najmu świetlic wiejskich, przejętych do używania przez Szubiński
Dom Kultury, w sposób następujący:
1) za wynajem na organizację uroczystości rodzinnych i imprez rozrywkowych w gronie zamkniętym według
stawek:
a) Chomętowo - 450,- zł za dobę
b) Ciężkowo - 450,- zł za dobę
c) Dąbrówka Słupska - 350,- zł za dobę
d) Chraplewo - 250,- zł za dobę
e) Kornelin - 350,- zł za dobę
f) Królikowo - 450,- zł za dobę
g) Rynarzewo - 600,- zł za dobę
h) Słonawy - 250,- zł za dobę
i) Stary Jarużyn - 600,- zł za dobę
j) Tur - 600,- zł za dobę
k) Wąsosz - 500,- zł za dobę
l) Zamość - 600,- zł za dobę
m) Żędowo - 450,- zł za dobę
2) za wynajem na organizację kiermaszy, pokazów,
i sportowych, według stawki 40,- zł za godzinę.
2. Stawki określone
31 grudnia danego roku.

w ust. 1 podlegają

podwyższeniu

szkoleń,
o 50%

odpłatnych

zajęć

w przypadku

edukacyjnych

wynajmu

w dniu

3. Stawki określone w ust. 1 podlegają obniżeniu o 50% w przypadku wynajmu na organizację styp.
4. Stawki określone w niniejszym zarządzeniu są stawkami netto, do których doliczany jest obowiązujący
podatek vat.
§ 2. Świetlice wiejskie nie są wynajmowane w święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy.
§ 3. Czynsz z tytułu najmu świetlicy najemca uiszcza z góry, przed wydaniem przedmiotu najmu.
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§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szubina
Mariusz Piotrkowski

Id: A579E321-D4CA-4581-BB9A-0BED23D8A5BB. Podpisany

Strona 2

