
ZARZĄDZENIE NR 55/20
WÓJTA GMINY JASIONÓWKA

z dnia 9 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz § 2 pkt 5 i 6, § 3 ust. 1 Uchwały Nr XIII/68/08 Rady 
Gminy Jasionówka z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń placówek 
oświatowych, kulturalnych i sportowych, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia 
Wójtowi Gminy uprawnienia do ustalania ich wysokości (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 115, poz. 1203) zarządza się, 
co następuje:

§ 1. Ustala się stawki opłat za korzystanie z sal i pomieszczeń znajdujących się w budynku Urzędu Gminy 
Jasionówka przy ul. Rynek 19 oddanych w użyczenie Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Turystyki 
w Jasionówce, Wiejskiego Domu Kultury w Kalinówce Królewskiej, Świetlicy Wiejskiej w Milewskich, 
budynku Klubu Senior+ w Słomiance (poza godzinami funkcjonowania Klubu), w wysokości określonej 
w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się stawki opłat za korzystanie z boiska sportowego przy ul. Grodzieńskiej w Jasionówce, 
w wysokości określonej w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ustala się stawki opłat za korzystanie z boisk sportowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Jasionówce, sali gimnastycznej, stołówki szkolnej i innych sal w budynkach użytkowanych przez ZS-P 
w Jasionówce, w wysokości określonej w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się odpowiednio:

1) § 1 i § 2 zarządzenia - Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Jasionówce, 
z wyjątkiem budynku Klubu Senior+ w Słomiance;

2) § 3 zarządzenia - Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jasionówce.

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 181/17 Wójta Gminy Jasionówka z dnia 3 października 2017 r. w sprawie 
ustalenia wysokości opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r.

 
WÓJT GMINY

Leszek Zawadzki
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Stawki opłat za korzystanie z sal i pomieszczeń znajdujących się w budynku Urzędu Gminy
Jasionówka przy ul. Rynek 19 oddanych w użyczenie Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sportu
i Turystyki w Jasionówce, Wiejskiego Domu Kultury w Kalinówce Królewskiej, Świetlicy

Wiejskiej w Milewskich, budynku Klubu Senior+ w Słomiance

§ 1. 1. Stawki czynszu obowiązujące mieszkańców Gminy oraz instytucje, stowarzyszenia, organizacje
społeczne i podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku,
realizujące zadania własne Gminy mające charakter użyteczności publicznej:

1) imprezy:

a) wesela, dyskoteki, imprezy taneczne, zabawy itp.

- GOKSiT w Jasionówce – 450 zł brutto za dobę,

- WDK w Kalinówce Królewskiej – 450 zł brutto za dobę,

- Świetlica Wiejska w Milewskich – 250 zł brutto za dobę,

- budynek Klubu Senior+ w Słomiance – 450 z brutto za dobę,

b) chrzciny, komunie, stypy, przyjęcia okolicznościowe, jubileusze itp.

- GOKSiT w Jasionówce – 400 zł brutto za dobę,

- WDK w Kalinówce Królewskiej – 400 zł brutto za dobę,

- Świetlica Wiejska w Milewskich – 200 zł brutto za dobę,

- budynek Klubu Senior+ w Słomiance – 400 z brutto za dobę,

2) szkolenia, narady, pokazy, konferencje itp. - 50,00 zł brutto za godzinę (dotyczy wszystkich lokali
wymienionych w pkt 1).

2. Stawki czynszu obowiązujące inne osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości
prawnej oraz osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność gospodarczą:

1) imprezy:

a) wesela, dyskoteki, imprezy taneczne, zabawy itp.

- GOKSiT w Jasionówce – 550 zł brutto za dobę,

- WDK w Kalinówce Królewskiej - 550 zł brutto za dobę,

- Świetlica Wiejska w Milewskich – 350 zł brutto za dobę,

- budynek Klubu Senior+ w Słomiance – 550 z brutto za dobę,

b) chrzciny, komunie, stypy, przyjęcia okolicznościowe, jubileusze itp.

- GOKSiT w Jasionówce – 500 zł brutto za dobę,

- WDK w Kalinówce Królewskiej - 500 zł brutto za dobę,

- Świetlica Wiejska w Milewskich – 300 zł brutto za dobę,

- budynek Klubu Senior+ w Słomiance - 500 z brutto za dobę,

2) szkolenia, narady, pokazy, konferencje itp. - 75,00 zł brutto za godzinę (dotyczy wszystkich lokali
wymienionych w pkt 1).

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 55/20

Wójta Gminy Jasionówka

z dnia 9 stycznia 2020 r.

Id: 1E2DD414-CEFC-4C1A-9B8D-58C8AA1E74A9. Podpisany Strona 1



§ 2. 1. Zwalnia się z opłat za korzystanie z w/w obiektów:

1) dzieci i uczniów przedszkoli, szkół prowadzonych przez Gminę Jasionówka w ramach zajęć
organizowanych przez jednostki organizacyjne gminy;

2) uczniowskie kluby sportowe, które realizują zadania własne gminy w ramach umów zawartych
z gminą na podstawie uchwały Rady Gminy;

3) ZHP oraz inne organizacje nie zaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu
osiągnięcia zysku, które wspomagają proces edukacyjny dzieci i młodzieży lub realizują programy
profilaktyczne;

4) organizatorów imprez zleconych przez gminę lub odbywających się pod patronatem gminy;
5) organizatorów imprez charytatywnych oraz patriotycznych i prorodzinnych uzgodnionych z Wójtem

Gminy;
6) kluby sportowe i stowarzyszenia, które realizują zadania własne gminy w ramach umów zawartych

z gminą lub na podstawie uchwały Rady Gminy.

Id: 1E2DD414-CEFC-4C1A-9B8D-58C8AA1E74A9. Podpisany Strona 2



Stawki opłat za korzystanie z boiska sportowego przy ul. Grodzieńskiej w Jasionówce

§ 1. Stawki opłat obowiązujące:
1) mieszkańców Gminy oraz instytucje, stowarzyszenia, organizacje społeczne i podmioty nie zaliczane

do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, realizujące zadania własne
Gminy mające charakter użyteczności publicznej:

a) gra w piłkę nożną i inne zajęcia rekreacyjno-sportowe – bezpłatnie,

b) inne cele (cyrk, wesołe miasteczko itp.) – 50,00 zł za 1 godzinę brutto,

c) jarmarki – wg odrębnych zasad – opłata targowa;
2) inne osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne,

w tym prowadzące działalność gospodarczą:
a) gra w piłkę nożną – 50,00 zł za 1 godzinę gry brutto,
b) inne cele (cyrk, wesołe miasteczko itp.) – 50,00 zł za 1 godzinę brutto,
c) jarmarki – wg odrębnych zasad – opłata targowa.

§ 2. 1. Zwalnia się z opłat za korzystanie z w/w obiektów:
1) dzieci i uczniów przedszkoli, szkół prowadzonych przez Gminę Jasionówka;
2) uczniowskie kluby sportowe, które realizują zadania własne Gminy w ramach umów zawartych

z Gminą na podstawie uchwały Rady Gminy;
3) ZHP oraz inne organizacje nie zaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu

osiągnięcia zysku, które wspomagają proces edukacyjny dzieci i młodzieży lub realizują programy
profilaktyczne;

4) organizatorów imprez zleconych przez Gminę lub odbywających się pod patronatem Gminy;
5) organizatorów imprez charytatywnych oraz patriotycznych i prorodzinnych uzgodnionych z Wójtem

Gminy;
6) kluby sportowe i stowarzyszenia, które realizują zadania własne Gminy w ramach umów zawartych

z Gminą lub na podstawie uchwały Rady Gminy.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 55/20

Wójta Gminy Jasionówka

z dnia 9 stycznia 2020 r.
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Stawki opłat za korzystanie z boisk sportowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Jasionówce, sali gimnastycznej, stołówki szkolnej i innych sal w budynkach użytkowanych

przez ZS-P w Jasionówce

§ 1. 1. Stawki opłat za korzystanie z boisk przy ZS-P obowiązujące mieszkańców Gminy oraz instytucje,
stowarzyszenia, organizacje społeczne i podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie
działające w celu osiągnięcia zysku, realizujące zadania własne Gminy mające charakter użyteczności
publicznej:

1) boisko wielofunkcyjne – bezpłatnie;
2) kort tenisowy – bezpłatnie;
3) boisko trawiaste (duże) - bezpłatnie.

2. Stawki opłat za korzystanie z boisk przy ZS-P obowiązujące inne osoby prawne, jednostki organizacyjne
nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność gospodarczą:
1) boisko wielofunkcyjne - 20 zł brutto za 1 godzinę gry;
2) kort tenisowy – 10 zł brutto za 1 godzinę gry od osoby;
3) boisko trawiaste (duże) - 50 zł brutto za 1 godzinę gry.

3. Stawki czynszu za korzystanie z sali gimnastycznej, stołówki szkolnej, sali tanecznej, sal przedszkola sal
szkolnych, i innych sal obowiązujące mieszkańców Gminy oraz instytucje, stowarzyszenia, organizacje
społeczne i podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia
zysku, realizujące zadania własne Gminy mające charakter użyteczności publicznej:
1) sala gimnastyczna:

a) gry sportowe i zajęcia rekreacyjne – 20,00 zł brutto za godzinę gry,

b) imprezy - wesela, chrzciny, stypy, dyskoteki, itp. - 600 zł brutto za dobę,
c) szkolenia, narady, prezentacje - 50,00 zł brutto za godzinę;

2) stołówka szkolna – 200,00 zł brutto za dobę;
3) sale przedszkola (na zajęcia, noclegi itp.) – 100,00 zł brutto za dobę;
4) sale szkolne (na zajęcia, noclegi itp.) - 100 zł brutto za dobę;
5) pomieszczenie z przeznaczeniem na sklepik szkolny – nie mniej niż 400 zł brutto miesięcznie;
6) sala z przeznaczeniem na gabinet stomatologiczny – nie mniej niż 100 zł brutto miesięcznie.

4. Stawki czynszu za korzystanie z sali gimnastycznej, stołówki szkolnej, sali konferencyjnej i sali tanecznej
oraz sal przedszkola obowiązujące inne osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające
osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność gospodarczą:
1) sala gimnastyczna:
a) gry sportowe i zajęcia rekreacyjne – 40,00 zł brutto za godzinę,
b) imprezy - wesela, chrzciny, stypy, dyskoteki, itp. - 700 zł brutto za dobę,

c) szkolenia, narady, prezentacje – 60,00 zł brutto za godzinę;

2) stołówka szkolna –  300,00 zł brutto za dobę;
3) sale przedszkola (na zajęcia, noclegi itp.) – 150,00 zł brutto za dobę;
4) sale szkolne (na zajęcia, noclegi itp.) - 150 zł brutto za dobę;
5) pomieszczenie z przeznaczeniem na sklepik szkolny – nie mniej niż 500 zł brutto miesięcznie;
6) sala z przeznaczeniem na gabinet stomatologiczny – nie mniej niż 140 zł brutto miesięcznie.

§ 2. 1. Zwalnia się z opłat za korzystanie z w/w obiektów:

1) dzieci i uczniów przedszkoli, szkół prowadzonych przez Gminę Jasionówka w ramach zajęć
organizowanych przez jednostki organizacyjne gminy;

2) uczniowskie kluby sportowe, które realizują zadania własne gminy w ramach umów zawartych
z gminą na podstawie uchwały Rady Gminy;

3) ZHP oraz inne organizacje nie zaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 55/20

Wójta Gminy Jasionówka

z dnia 9 stycznia 2020 r.
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osiągnięcia zysku, które wspomagają proces edukacyjny dzieci i młodzieży lub realizują programy
profilaktyczne;

4) organizatorów imprez zleconych przez gminę lub odbywających się pod patronatem gminy;

5) organizatorów imprez charytatywnych oraz patriotycznych i prorodzinnych uzgodnionych z Wójtem
Gminy;

6) kluby sportowe i stowarzyszenia, które realizują zadania własne gminy w ramach umów zawartych
z Gminą lub na podstawie uchwały Rady Gminy.
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