
Uchwała Nr V/28/2003 z dnia 24 marca 2003 r.

w sprawie zasad i trybu korzystania z sali widowiskowej

w budynku Domu Strażaka w Żyrzynie

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 4 ust. 1 i

art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i

niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 ze zmianami) - Rada

Gminy, uchwala co następuje:

§1

Sala widowiskowa znajdująca się w budynku Domu Strażaka w Żyrzynie, zwana

dalej "salą", może być wykorzystywana do organizowania:

1)narad, konferencji, zebrań, spotkań, szkoleń,

2)imprez kulturalno - rozrywkowych,

3)uroczystości rodzinnych,

4)innych niż wymienione w pkt 1-3 form, zwanych dalej "imprezami".

§2

Prawo do organizowania imprez przysługuje osobom fizycznym, osobom

prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości

prawnej zamieszkałym lub mającym swoją siedzibę zarówno na terenie Gminy

Żyrzyn, jak i poza jej granicami, zwanymi dalej "organizatorami"

§3

1.Organizator imprezy zobowiązany jest do złożenia na piśmie podania o

udostępnienie sali z podaniem terminu jej wykorzystania.

2.W przypadku kolizji terminów, o kolejności udostępnienia sali decydować

będzie data wpływu podania do Urzędu Gminy.

§4

1.Korzystanie z sali ma charakter odpłatny i następuje po uprzednim zawarciu

pisemnej umowy o jej udostępnieniu pomiędzy organizatorem imprezy, a

Wójtem Gminy Żyrzyn.

2.Wysokość opłat określa odrębna uchwała Rady Gminy.



§5

1.Organizator imprezy, obok opłat za udostępnienie sali, ponosił będzie koszty

zużycia energii elektrycznej, wody i odprowadzonych ścieków, wynikających

ze wskazań licznika energii elektrycznej i wodomierza, liczonych według cen

obowiązujących w okresie korzystania z sali.

2.Wpływy z udostępniania sali należy przeznaczać na utrzymywania jej w

należytym stanie sanitarno - higienicznym, prowadzenie bieżących i

kapitalnych remontów i napraw oraz na koszty związane z jej eksploatacją.

§5

1.Organizator imprezy zobowiązany jest wpłacić do Urzędu Gminy

zabezpieczenie pieniężne na pokrycie ewentualnej szkody jaka może powstać

w czasie korzystania z sali w wysokości określonej przez Radę Gminy w

odrębnej uchwale.

2.Zabezpieczenie pieniężne, o którym mowa w ust. 1, podlega zwrotowi, jeżeli

w czasie odbioru sali nie zostanie stwierdzone żadne uszkodzenie w jej stanie

technicznym lub wyposażeniu, jednak nie wcześniej niż po uiszczeniu przez

organizatora całej należności wynikającej z uprzednio zawartej umowy ojej

udostępnieniu.

§6

Przed przekazaniem sali organizatorowi imprezy oraz po jej zwrocie strony

umowy zobowiązane są sporządzić protokół określający stan techniczny i

wyposażenie sali oraz spisać stan licznika energii elektrycznej i wodomierza

przed przekazaniem i po zwrocie sali.

§7

1.Opłatę za korzystanie z sali i zabezpieczenie pieniężne, o którym mowa w §5

ust. 1 uchwały, organizator imprezy zobowiązany jest wpłacić po podpisaniu

umowy, lecz przed przekazaniem sali do użytkowania.

2.Odpłatność za zużytą energię elektryczną, wodę i ścieki organizator imprezy

zobowiązany jest uiścić w terminie 7 dni od dnia otrzymania noty

obciążeniowej wystawionej przez Urząd Gminy w Żyrzynie.

§8

Za bezpieczeństwo osób biorących udział w organizowanej imprezie oraz



zachowanie właściwego spokoju i porządku publicznego w czasie jej trwania

odpowiada organizator imprezy.

§9

1.W uzasadnionych wypadkach, zwłaszcza w odniesieniu do organizacji

społecznych, partii politycznych i stowarzyszeń opłata za korzystanie z sali

może ulec zmniejszeniu, jednak w wysokości nie większej niż 50% opłaty.

2.W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy Żyrzyn może

stosować dalsze obniżenia i opłaty, aż do całkowitego zwolnienia włącznie.

§10

Z obowiązku uiszczania opłaty zwalnia się:

1)Ochotniczą Straż Pożarną w Żyrzynie - do 5 zabaw tanecznych

organizowanych w roku kalendarzowym,

2)Koło Gospodyń Wiejskich w Żyrzynie i Ludowe Zespoły Sportowe w Żyrzynie -

do 2 zabaw tanecznych organizowanych w roku kalendarzowym,

3)Członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrzynie w przypadku

organizowania przez nich uroczystości rodzinnych.

§11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyrzyn.

§12

Traci moc uchwała Nr XXXVIII/203/2001 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 21

listopada 2001 r. w sprawie zasad korzystania z sali widowiskowej w budynku

Domu Strażaka w Żyrzynie.

§13

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego

oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i u sołtysów.

§14

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Lubelskiego.


