
ZARZĄDZENIE NR 100/2022 

BURMISTRZA DRZEWICY 

z dnia 22 września 2022 r. 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 49/2021 Burmistrza Drzewicy z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie określenia 

wzorów dokumentów związanych z ubieganiem się o udostępnienie świetlicy wiejskiej  

oraz określenia zakresu obowiązków opiekuna świetlicy wiejskiej 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r.  

poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz uchwały nr XVIII/145/2016 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia  

28 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu, opłat korzystania ze świetlic wiejskich w gminie Drzewica  

(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r., poz. 3328 z późn. zm.), zarządzam, co następuje: 

 

§1. Zmieniam wzór oświadczenia opiekuna świetlicy o zwrocie kaucji stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia 

nr 49/2021 Burmistrza Drzewicy z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów 

związanych z ubieganiem się o udostępnienie świetlicy wiejskiej oraz określenia zakresu obowiązków 

opiekuna świetlicy wiejskiej. 

 

§2. Wzór oświadczenia opiekuna świetlicy o zwrocie kaucji stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.  

 

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

BURMISTRZ DRZEWICY 

 

mgr Janusz Reszelewski 

 

  



Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia nr 100/2022 

Burmistrza Drzewicy  

z dnia 22 września 2022 r. 

 

 

 

Oświadczenie  

opiekuna świetlicy o zwrocie kaucji     

 

 

Oświadczam, że przedmiot korzystania (umowy) odebrałem/odebrałam w dniu ………………………………… r.  

w stanie niepogorszonym wraz z kompletem wyposażenia. 

 

Oświadczam, że Korzystający ma prawo do zwrotu kaucji w pełnej wysokości. 

 

Koszty mediów według wskazań liczników: 

1. energia elektryczna: 

- stan licznika przed udostępnieniem: …………………………………………... 

- stan licznika po przekazaniu obiektu: …………………………………………. 

2. woda i ścieki: 

- stan licznika przed udostępnieniem: …………………………………………... 

- stan licznika po przekazaniu obiektu: …………………………………………. 

3. gaz/olej: 

- stan licznika przed udostępnieniem: …………………………………………... 

- stan licznika po przekazaniu obiektu: …………………………………………. 

 

 

 

Opiekun świetlicy wiejskiej 

 

………………………………………. 
(czytelny podpis) 

 

Korzystający 

 

………………………………………. 
(czytelny podpis) 

 

 


