UCHWAŁA NR V/45/2019
RADY GMINY WILCZYCE
z dnia 4 marca 2019 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych za korzystanie z sali narad Urzędu Gminy Wilczyce
Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (
Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)
Rada Gminy Wilczyce
uchwala co następuje:
§ 1. 1. Ustala się opłatę za wynajem sali narad Urzędu Gminy Wilczyce w wysokości 150,00 zł brutto za
jedną godzinę.
2. W przypadku wynajmu obejmującego niepełną godzinę opłatę nalicza się proporcjonalnie do czasu
trwania wynajmu.
3. Opłatę wnosi się na rachunek Urzędu Gminy Wilczyce. Opłata stanowi dochód Gminy Wilczyce.
§ 2. Wynajmujący zobowiązuje się do zachowania w należytym porządku wyposażenia znajdującego się na
sali narad.
§ 3. W uzasadnionych przypadkach, Wójt Gminy Wilczyce, może zwolnić osoby lub podmioty
zainteresowane wynajmem sali z ponoszonych opłat.
§ 4. Wykonania uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy
Dariusz Chmiel
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr V/45/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 4marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości
opłat pobieranych za korzystanie z sali narad Urzędu Gminy Wilczyce
Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) proponuję się podjęcie uchwały w celu uporządkowania spraw
związanych z wynajmowaniem sali narad. Zaproponowana stawka dotyczy kosztów eksploatacyjnych
związanych z utrzymaniem sali narad a pobrane opłaty będą stanowić dochód gminy lub stanowić udział
środków własnych do realizowanych w Gminie Wilczyce projektów.
Podjęcie uchwały, stosownie do ustawy o samorządzie gminnym, leży w gestii Rady Gminy.
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