
Zarządzenie nr 96/2021 

Wójta Gminy Kaliska 

z dnia 07.10.2021 r. 

 

w sprawie: zmiany zarządzenia nr 81/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 23.08.2021 r. 

w sprawie wprowadzenia regulaminu najmu obiektów stanowiących 

własność Gminy Kaliska, określenia wzorów druków dotyczących najmu 

obiektów oraz określenia wysokości opłat za najem obiektów na terenie 

Gminy Kaliska. 

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372). 

 

Wójt Gminy Kaliska 

zarządza, co następuje: 

 

§ 1 

Zmienia się treść załącznika nr 6 do Zarządzenia nr 81/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 23 

sierpnia 2021 roku, tj. Rozliczenie kosztów dodatkowych z tytułu najmu obiektu, którego 

treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

 

                                                                        § 2 

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

                                                                                                    Wójt Gminy Kaliska 

 

                                                                                                    /-/ Sławomir Janicki 
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia  nr 96/2021                                                      

Wójta Gminy Kaliska                                                                                                                                                                 

z dnia 07.10.2021 roku 

 

Rozliczenie kosztów dodatkowych  z tytułu najmu obiektu 

…………………………………………………………… 

w okresie od dnia …………..od godz. …………do dnia…………do godz. …..…. 

Dane Najemcy:……………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

 

 

 

 

L.p. Rodzaj kosztu Kwota  w zł 

I Wynajem powyżej 4 godzin  

1. Zużycie wody wg stanu licznika 

ilość m3 ……… x 3,51 zł = ………….  zł 

Stan licznika przed wynajmem:………………… 

Stan licznika po wynajmie:……………………... 

(dotyczy świetlicy w Bartlu Wielkim, Czarnym, 

Studzienicach, oraz Domu Strażaka w Kaliskach) 

 

 

 

 

2. Zużycie ścieków wg stanu licznika zużycia wody 

ilość m3 ……..  x 8,09 zł = ……….  zł 

Stan licznika przed wynajmem:………………… 

Stan licznika po wynajmie:……………………... 

(dotyczy Domu Strażaka w Kaliskach) 

 

 

 

 

3. Ryczałt za wywóz ścieków 

20,00 zł za zużycie do 1m3   wody i za każdy 

kolejny rozpoczęty 1m3   wody 20,00 zł 

Stan licznika przed wynajmem:………………… 

Stan licznika po wynajmie:……………………... 

(dotyczy świetlicy w Bartlu Wielkim, Czarnym oraz 

Studzienicach) 
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4.  Ilość zużytej energii elektrycznej wg wskazań  

licznika ……….kW x 0,80 zł = …………. zł 

Stan licznika przed wynajmem:………………… 

Stan licznika po wynajmie:……………………... 

(dotyczy świetlic w Bartlu Wielkim, Czarnym, 

Studzienicach oraz Domu Strażaka w Kaliskach) 

 

 

 

5. Ryczałt za zużycie wody  

3,51 zł za dobę                                       

(dotyczy świetlicy w Piecach ) 

 

 

6. Ryczałt za zużycie ścieków  

8,09 zł  za dobę    

(dotyczy świetlicy w Piecach ) 

 

 

7. Ryczałt za zużycie energii elektrycznej  

28,00 zł za dobę 

(dotyczy świetlicy w Piecach) 

 

 

8. Ryczałt za udostępnienie naczyń i wyposażenia 

kuchennego 50,00 zł  

(nie dotyczy mieszkańców danego sołectwa którzy 

wynajmują świetlicę w tym sołectwie) 

             

 

9. Ryczałt za zużycie gazu  

10,00 zł za dobę  

(w przypadku używania dwóch butli jednocześnie 

opłata ryczałtu jest liczona razy dwa) 

 

II Wynajem do 4 godzin  

1.  Ryczałt za media 20,00 zł  

III Pozostałe koszty 



3 

 

1. 

 

Powstałe szkody   

2.  Inne koszty wynikające z eksploatacji obiektu:  

a) koszty nieodebrania obiektu 

 

b) inne: 

 Razem do zapłaty  

(słownie):  

 

 

 

Podpis       Podpis 

Najemcy:      Opiekuna obiektu/upoważnionej osoby: 

 

…………………………    ……………………………………..…. 

 

 

 

 

Sprawdzono dnia …………………………… 

(pracownik  UG Kaliska) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


