
W()JT GI\nm ŚWILCZl\

woj. podkarpackie
ZarządzenieNr 24.2016

Wójta Gminy Świlcza

z dnia 1 marca 2016 r.

W sprawie ustalenia cennika wynajmu sal widowiskowych w budynkach będących we władaniu

Gminy Świlcza

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym (Dz. U. z 2015

r. poz. 1515 tekst jednolity) zarządzam co następuje:

§l

Wprowadza się cennik sal widowiskowych w budynkach będących we władaniu Gminy Świlcza,

obowiązujący od 1 marca 2016 r.

§2

Sale udostępnia się bezpłatnie na:

1. Zebrania wiejskie i spotkania z mieszkańcami organizowane przez Wójta, Radę Gminy i Radę

Sołecką,

2. Zebrania rad sołeckich, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich, pszczelarzy

i miejscowych organizacji społecznych.

3. Imprezy i zabawy orgaznizowane dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniom szkoły

podstawowej i gimnazjum z terenu Gminy Świlcza .

4. Imprezy okolicznościowe organizowane przez Gminna Bibliotekę Publiczną, Ochotniczych

Straży Pożarnych, Koła Gospodyń pod warunkiem, że sala wynajęta zostaje na potrzeby

niekomercyjne tj. związane z organizacją imprez i uroczystości niedochodowych.

5. W przypadku organizacji imprez przez organizacje społeczne : KGW, OSP Rady Rodziców

z których dochód przeznacza się na działalność statutową salę użycza się, a organizacje

ponoszą koszty zużycia mediów tj. energii elektrycznej, gazu, wody oraz odprowadzenia
ścieków i wywozu odpadów komunalnych.

§3

1. Ustala się następujące wysokości opłat za wynajem sali widowiskowych

a) W budynku Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Trzcianie wraz z zapleczem

kuchennym i sanitarnym:

Wynajęcie na uroczystość weselną + poprawiny - 1.800,00 zł brutto

Wynajęcie na komunię, urodziny, 250,00 zł brutto

Stypy 100,00 zł brutto

Poprawiny weselne 600,00 zł brutto

b) W budynku Domu Ludowego w Bratkowicach wraz z zapleczem kuchennym i sanitarnym:

Wynajęcie na komunię urodziny 250,00 zł brutto

Stypy 100,00 zł brutto

c) W budynku Domu Ludowego w Dąbrowie wraz z zapleczem kuchennym i sanitarnym:



Wynajęcie na uroczystość weselną + poprawiny

Wynajęcie na komunię,

Stypy

Poprawiny weselne

- 1.200,00 zł brutto

- 250,00 zł brutto

100,00 zł brutto

500,00 zł brutto

d) W budynku Pawilonu Sportowego w Dąbrowie wraz zapleczem kuchennym i sanitarnym:

Wynajęcie na komunię, urodziny, poprawiny i inne -100,00 zł brutto

e) W budynku Domu Strażaka w Świlczy wraz zapleczem kuchennym i sanitarnym:

Wynajęcie na uroczystość weselną + poprawiny

Wynajęcie na komunię, urodziny,

Stypy

Poprawiny weselne

- 1200,00 zł brutto

- 250,00 zł brutto

- 100,00 zł brutto

- 600,00 zł . brutto

f) W budynku Domu Strażaka w Mrowli wraz z zapleczem kuchennym i sanitarnym:

Wynajęcie na uroczystość weselną

Wynajęcie na komunię, urodziny, poprawiny i inne

Stypy

Poprawiny weselne

- 1200,00 zł brutto

- 250,00 zł brutto

- 100,00 zł brutto

- 600,00 zł brutto

g) W budynkach Domów Ludowych w miejscowościach Woliczka, Rudna Wielka, Błędowa

Zgłobieńskawraz z zapleczem kuchennym i sanitarnym:

Wynajęcie. na uroczystość weselną + poprawiny

Wynajęcie na komunię, urodziny,

Stypy

Poprawiny Weselne

- 1000,00 zł brutto

- 250,00 zł brutto

- 100,00 zł brutto

- 500,00 zł brutto

h) W przypadku najmu pomieszczeń w celu zorganizowania szkoleń, pokazów promocyjnych (np.

badanie wzroku, pokaz pościeli, produktów AGD, AGH itp .) w w/w budynkach użyteczności

publicznej na tern ie Gminy Świlcza - 250,00 zł brutto bez kosztów zużycia mediów.

i) W przypadku najmu sal we wszystkich wymienionych obiektach przez komitety wyborcze

i partie polityczne w celu organ izowania spotkań z wyborcami, mieszkańcami - 50,00 zł.

brutto.

2. Oprócz należnego czynszu najmu Najemca będzie ponosił - na podstawie protokołu zdawczo

odbiorczego - koszty zużycia mediów tj. energii elektrycznej, gazu, wody i odprowadzenia

ścieków na podstawie wskazań liczników oraz wywozu odpadów komunalnych na podstawie

odrębnych ustaleń zawartych w umowie najmu.
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§4

Wójt Gminy Świlcza w uzasadnionych przypadkach może obn iżyć opłatę zawynajęcie sali lub całkowicie

zwolnić z opłat za wynajem.

§5

Traci moc zarządzenie Nr 57.2015 Wójta Gminy Świlcza z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie zasad

wynajmowania i użyczan ia pomieszczeń w budynkach Domów Ludowych, Domów Strażaka i Pawilon ie

Sportowym.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2016 r.

mgr ini: Adam Dziedzic
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