UCHWAŁA NR XVI/126/2020
RADY GMINY WILCZYCE
z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z obiektu Klubu Seniora w Wilczycach
Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 roku poz. 506 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Uchwala się opłatę za wynajem obiektu Klubu Seniora zlokalizowanego pod adresem Wilczyce
174A, 27-612 Wilczyce – ustala się w wysokości 48,00 zł brutto za 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
w Klubie Seniora.
§ 3. W uzasadnionych przypadkach, Wójt Gminy może zwolnić osoby lub podmioty zainteresowane
wynajmem obiektu Klubu Seniora z ponoszonych opłat, dotyczy to w szczególności jednostek organizacyjnych
gminy typu Biblioteka Publiczna czy Ośrodek Pomocy Społecznej.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Roźmiej
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVI/126/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia
wysokości opłat za korzystanie z obiektu Klubu Seniora w Wilczycach
Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 roku poz. 506 z pozn. zn.) proponuje się podjęcie uchwały w celu uporządkowania
spraw związanych z wynajmowaniem obiektu Klubu Seniora. Zaproponowana stawka dotyczy kosztów
eksploatacyjnych związanych z utrzymaniem pomieszczeń w Klubie Seniora, a pobrane opłaty będą
stanowiły dochód gminy lub stanowić udział środków własnych do realizowanych projektów na terenie
Gminy Wilczyce.
Podjęcie uchwały, stosownie do ustawy o samorządzie gminnym, leży w gestii Rady Gminy.
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