Opłata za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej stanowiących
własność gminy Krzyżanowice
1. Dla wszystkich instytucji (osoby prawne, stowarzyszenia, fundacje, jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) i osób fizycznych celem
zorganizowania jednorazowej imprezy dochodowej:
a. Centrum Kultury w Tworkowie - 150,00 zł (bez odpłatności za korzystanie z kuchni),
b. świetlice w Chałupkach, Nowej Wiosce, Owsiszczach, Roszkowie i Zabełkowie 100,00 zł,
c. Świetlica w Rudyszwałdzie - 70,00 zł.
2. Korzystanie z obiektów na uroczystości rodzinne, okolicznościowe - niedochodowe do 10
godzin:
a. w salach Centrum Kultury w Tworkowie oraz świetlic w Chałupkach, Owsiszczach,
Nowej Wiosce, Roszkowie i Zabełkowie:
 10,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę,
 każda następna godzina 6,00 zł (powyżej 10 godzin),
b. Świetlica w Rudyszwałdzie:
 8,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę,
 każda następna godzina 5,00 zł (powyżej 10 godzin).
3. Korzystanie z obiektów przez instytucję (np.: osoby prawne, stowarzyszenia, fundacje,
jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej) z terenu gminy i spoza
terenu gminy - 10,00 zł za godzinę.
4. Korzystanie z obiektów w celach handlowych do 3 godzin - opłata jednorazowa 50,00 zł.
5. Korzystanie z obiektów przez jednostki organizacyjne z terenu gminy Krzyżanowice (np.:
przedszkola, szkoły, OPS) oraz organizacje społeczne z terenu gminy Krzyżanowice
(DFK, PZERiI, OSP itp.) organizujące niedochodowe uroczystości i spotkania
okolicznościowe dla członków tych organizacji - nieodpłatnie.
6. Korzystający wymienieni w pkt.1-4 zobowiązani są do pełnej odpłatności za zużycie
energii, gazu i wody (wg stanów licznika) z zastrzeżeniem pkt. 7.
7. W sezonie grzewczym odpłatność za ogrzewanie olejowe i węglowe jest zryczałtowana
i wynosi 1,00 zł za godzinę.
8. Odpłatność za zużycie ręczników papierowych jest zryczałtowana i wynosi 7,00 zł za
jedną paczkę zużytych ręczników (dotyczy sali w Centrum Kultury).
9. Wykorzystanie obiektów na zebrania wiejskie, zebrania organizacji społecznych
i stowarzyszeń jest nieodpłatna.
10. Opłaty za korzystanie z pomieszczeń kuchennych z zastrzeżeniem pkt. 11 w Centrum
Kultury w Tworkowie wynoszą:
a. kuchni wraz z urządzeniami - 2,50 zł za godz.,
b. wypożyczenie kompletu naczyń na 1 osobę - 1,00 zł (za cały okres wynajęcia),
c. wypożyczenie obrusu - 2,00 zł za sztukę (za cały okres wynajęcia).
11. Za korzystanie z pomieszczeń kuchni na uroczystości rodzinne, okolicznościowe (w
przypadku nie wynajmowania sali widowiskowej) opłata wynosi:
a. korzystanie z kuchni wraz z urządzeniami - 5,00 zł za godz.,
b. w sezonie grzewczym dodatkowo opłata ryczałtowa za ogrzewanie w
wysokości 10,00 zł.

