
ZARZĄDZENIE Nr 14/2014 
Wójta Gminy Kowiesy 
z dnia 31 marca 2014 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia opłat za wynajem świetlic wiejskich 
i innych obiektów użyteczności publicznej 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 i 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 594 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXV/142/13 Rady Gminy Kowiesy z dnia 30 stycznia 2013 
r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej (Dz. Urz. Woj. 
Łódzkiego z 29 marca 2013 r., poz. 1820) 
zarządzam, co następuje: 

§1. W Zarządzeniu Nr 14/2013 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie 
ustalenia opłat za wynajem świetlic wiejskich i innych obiektów użyteczności publicznej 
wprowadza się następujące zmiany: 

1. §1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,§1.1. Ustalam następujące stawki opłat za wynajem gminnych obiektów użyteczności 
publicznej na terenie Gminy Kowiesy w zależności od charakteru wynajmu: 

Stawka opłaty za wynajem 
Lp. Lokalizacja uroczystość Inne uroczystości np. chrzciny, konsolacja* 

obiektu weselna, komunie, 18-tki, imieniny 

Jeruzal - 250,00 zł 
100,00 zł 

1 świetlica 1.400,00 zł za pierwszy 
za każdy 

150,00zł kolejny dzień wiejska dzień wynajmu wynajmu 

Paplin- 250,00 zł 
100,00 zł 

2 Świetlica 1.300,00 zł za pierwszy 
za każdy 

150,00zł kolejny dzień wiejska dzień wynajmu 
wynajmu 

Wola 
250,00 zł 

100,00 zł 

3 
Pękoszewska 

1.300,00 zł za pierwszy 
za każdy 

150,00 zł świetlica kolejny dzień 
wiejska dzień wynajmu wynajmu 

Turowa Wola 200,00 zł 
100,00 zł 

4 świetlica 1.000,00 zł za pierwszy 
za każdy 

150,00 zł 
wiejska dzień wynajmu 

kolejny dzień 
wvnaimu 

Lisna - sala brak wynajmu - brak wynajmu -
5 w remizy sala nie sala nie 100,00 zł 50,00 zł 

OSP przystosowana przystosowana 
Stary Wylezin brak wynajmu - brak wynajmu -

6 -świetlica sala nie sala nie 100,00zł 50,00 zł 
wiejska przystosowana przystosowana 

przy przy przy 

7 Grillownia w uroczystości uroczystości uroczystości -
Paplinie 100,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 

Wynajęcie samodzielne qrillowni - 100,00 zł 
* wynajem Jednodniowy, 
** stawka za jedną godzinę wynajmu trwającego do 4 godzin, 
***stawka za każdą godzinę powyżej 4 godzin 
Powyższe stawki zawierają podatek VAT." 

Zebrania, 
szkolenia, 
pokazy 

50,00 zł** 
30,00 zł*** 

50,00 zł** 
30,00 zł*** 

50,00 zł** 
30,00 zł*** 

50,00 zł** 
30,00 zł*** 

15,00 zł** 
10,00 zł*** 

15,00 zł** 
10,00 zł*** 

-



2. § 2 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 2. 1. Rodzinom członków1 OSP, stowarzyszeń i członkiń KGW, mającym siedzibę w 
danych obiektach lub działających na danym terenie udziela się zniżki w wysokości 50% 
stawek określonych w § 1 ust. 1. 
2. Zniżka przysługuje jeden raz w danym roku kalendarzowym." 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam pracownikom odpowiedzialnym za opiekę nad 
danym obiektem. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

1 przez rodzinę członka należy rozumieć osoby razem zamieszkujące i prowadzące wspólne gospodarstwo 
domowe. 


