
ZARZĄDZENIE NR 94/2019 

BURMISTRZA GOSTYNIA 

z dnia 9 kwietnia 2019 r. 

 

w sprawie cennika za korzystanie z obiektów i wyposażenia świetlic zarządzanych przez Zakład 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2019 r. Nr 506) oraz § 2 ust. 2 Uchwały nr XXIII/304/16 Rady Miejskiej 

w Gostyniu z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie sposobu ustalania cen i opłat oraz zasad 

korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Gostyń, zarządzam co następuje: 

 

§ 1. Wprowadzam cennik opłat za korzystanie z obiektów i wyposażenia świetlic 

zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu stanowiący 

załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. Wprowadzam zniżkę w wysokości 50 % ceny brutto za wynajem świetlic i wyposażenia 

dla mieszkańców Gminy Gostyń. 

 

§ 3. Stawka za najem świetlicy na drugą i kolejne doby następujące po sobie wynosi 50 % 

ceny brutto za pierwszą dobę. 

 

§ 4. Najemca ma prawo do korzystania z pomieszczeń kuchennych świetlicy maksymalnie 

3 dni przed planowanym terminem imprezy po uiszczeniu opłaty (za każdy dzień korzystania 

z pomieszczeń) w wysokości 20 % ceny brutto za najem świetlicy. 

 

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej w Gostyniu. 

 

§ 6. Traci moc zarządzenie nr 719/2018 Burmistrza Gostynia z dnia 10 kwietnia 2018 roku. 

 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Burmistrz 

/-/ mgr inż. Jerzy Kulak 



Załącznik do Zarządzenia nr 94/2019 

Burmistrza Gostynia 

z dnia 9 kwietnia 2019 r. 

 

Cennik opłat za korzystanie z obiektów i wyposażenia świetlic zarządzanych przez Zakład 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu. 
 

 

1.Wynajem świetlicy, bez dostępu do kuchni, na zebrania, imprezy okolicznościowe itp. - cena za 1 

godzinę: 

 

Świetlica Cena brutto Cena brutto dla mieszkańców 

Gminy Gostyń 

Brzezie 30,00 zł 15,00 zł 

Daleszyn 120,00 zł 60,00 zł 

Gola (mała sala) 50,00 zł 25,00 zł 

Gola (duża sala) 150,00 zł 75,00 zł 

Krajewice 50,00 zł 25,00 zł 

Siemowo 50,00 zł 25,00 zł 

Sikorzyn 100,00 zł 50,00 zł 

Stankowo 50,00 zł 25,00 zł 

Ziółkowo 70,00 zł 35,00 zł 

Czachorowo 40,00 zł 20,00 zł 

Stary Gostyń 30,00 zł 15,00 zł 

Kosowo 30,00 zł 15,00 zł 

Osowo 50,00 zł 25,00 zł 

ul. Górna 50,00 zł 25,00 zł 

 

2. Wynajem świetlicy, z dostępem do kuchni, na zebrania, imprezy okolicznościowe itp. - cena za 1 

godzinę: 

 

Świetlica Cena brutto Cena brutto dla mieszkańców 

Gminy Gostyń 

Daleszyn 200,00 zł 100,00 zł 

Gola (mała sala) 100,00 zł 50,00 zł 

Gola (duża sala) 240,00 zł 120,00 zł 

Krajewice 100,00 zł 50,00 zł 

Siemowo 100,00 zł 50,00 zł 

Sikorzyn 180,00 zł 90,00 zł 

Stankowo 100,00 zł 50,00 zł 

Stary Gostyń 100,00 zł 50,00 zł 

Ziółkowo 120,00 zł 60,00 zł 

Czachorowo 80,00 zł 40,00 zł 



Osowo 100,00 zł 50,00 zł 

ul. Górna 100,00 zł 50,00 zł 

Czajkowo 30,00 zł 15,00 zł 

Dalabuszki 30,00 zł 15,00 zł 

Kunowo 30,00 zł 15,00 zł 

Ostrowo 30,00 zł 15,00 zł 

Szczodrochowo 30,00 zł 15,00 zł 

 

 

W świetlicach w Ziółkowie oraz Siemowie cena wynajmu nie obejmuje wyposażenia w naczynia 

kuchenne, za które opłaty pobierają zarejestrowane w tych wsiach Koła Gospodyń Wiejskich. 

 

 

3.Wynajem świetlicy, bez dostępu do kuchni, na zebrania, imprezy okolicznościowe itp. - cena za 1 

dobę: 

Świetlica Cena brutto Cena brutto dla mieszkańców 

Gminy Gostyń 

Brzezie 200,00 zł 100,00 zł 

Daleszyn 660,00 zł 330,00 zł 

Gola (mała sala) 450,00 zł 225,00 zł 

Gola (duża sala) 980,00 zł 490,00 zł 

Krajewice 240,00 zł 120,00 zł 

Siemowo 850,00 zł 425,00 zł 

Sikorzyn 400,00 zł 200,00 zł 

Stankowo 350,00 zł 175,00 zł 

Ziółkowo 380,00 zł 190,00 zł 

Czachorowo 200,00 zł 100,00 zł 

Stary Gostyń 240,00 zł 120,00 zł 

Kosowo 380,00 zł 190,00 zł 

Osowo 300,00 zł 150,00 zł 

ul. Górna 380,00 zł 190,00 zł 

 

4.Wynajem świetlicy, z dostępem do kuchni, na zebrania, imprezy okolicznościowe itp. - cena za 1 

dobę: 

 

Świetlica Cena brutto Cena brutto dla mieszkańców 

Gminy Gostyń 

Daleszyn 1400,00 zł – impreza powyżej 

50 uczestników 

700,00 zł 



900,00 zł – impreza do 50 

uczestników 

450,00 zł 

Gola (mała sala) 800,00 zł 400,00 zł 

Gola (duża sala) 1950,00 zł – impreza powyżej 

50 uczestników 

975,00 zł 

1300,00 zł – impreza do 50 

uczestników 

650,00 zł 

Krajewice 400,00 zł 200,00 zł 

Siemowo 1750,00 zł – impreza 

powyżej 50 uczestników 

875,00 zł 

1400,00 zł impreza do 50 

uczestników 

700,00 zł 

Sikorzyn 700,00 zł – impreza powyżej 50 

uczestników 

350,00 zł 

500,00 zł – impreza do 50 

uczestników 

250,00 zł 

Stankowo 500,00 zł 250,00 zł 

Ziółkowo 600,00 zł 300,00 zł 

Czachorowo 350,00 zł 175,00 zł 

Osowo 500,00 zł 250,00 zł 

ul. Górna 600,00 zł 300,00 zł 

Stary Gostyń 500,00 zł 250,00 zł 

Kosowo 600,00 zł 300,00 zł 

Czajkowo 350,00 zł 175,00 zł 

Dalabuszki 350,00 zł 175,00 zł 

Kunowo 350,00 zł 175,00 zł 

Ostrowo 350,00 zł 175,00 zł 

Szczodrochowo 120,00 zł 60,00 zł 

 

W świetlicach w Ziółkowie oraz Siemowie cena wynajmu nie obejmuje wyposażenia w naczynia 

kuchenne, za które opłaty pobierają zarejestrowane w tych wsiach Koła Gospodyń Wiejskich. 

 

5. Wynajem wyposażenia świetlicy poza jej obiekt- cena za 1 dobę: 

 

Burmistrz 

/-/ mgr inż. Jerzy Kulak 

Wyposażenie Cena brutto za 1 sztukę Cena brutto dla mieszkańców 

Gminy Gostyń 

krzesło 8,00 zł 4,00 zł 

stół 14,00 zł 7,00 zł 

  



UZASADNIENIE 

do Zarządzenia 94/2019 

Burmistrza Gostynia 

z dnia 9 kwietnia 2019 r. 

 

w sprawie: cennika za korzystanie z obiektów i wyposażenia świetlic zarządzanych przez Zakład 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu 

 

 

Stosownie do treści § 2 ust. 2 Uchwały nr XXIII/304/16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 

15 grudnia 2016 roku w sprawie sposobu ustalania cen i opłat oraz zasad korzystania z obiektów 

i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Gostyń wysokość cen i opłat za korzystanie z obiektów 

i urządzeń użyteczności publicznej, w tym świetlic, określa Burmistrz Gostynia w drodze 

zarządzenia. W związku zarejestrowaniem Kół Gospodyń Wiejskich w Ziółkowie oraz Siemowie, 

które są właścicielami wyposażenia (naczynia kuchenne) i zamierzają pobierać od wynajmujących 

dodatkowe opłaty konieczne jest podjęcie nowego zarządzenia uwzględniające tę okoliczność. 

 

 

Burmistrz 


