
Uchwała Nr III/13/2002 z dnia 16 grudnia 2002 r.

w sprawie zasad korzystania z sali widowiskowej

w budynku Domu Strażaka w Żyrzynie

Na podstawie art. 6 ust. 2, art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 i art. 42

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20

grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze

zmianami) oraz art. 2 ust. 1, 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, po zapoznaniu się z opinią i

wnioskami Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego

uchwala, co następuje:

§1

Sala widowiskowa znajdująca się w budynku Domu Strażaka w Żyrzynie może

być udostępniona do:

1)przeprowadzania narad, konferencji, zebrań, itp. imprez organizowanych

przez organizacje społeczne, partie polityczne, stowarzyszenia, zakłady pracy

i instytucje oraz osoby fizyczne,

2)organizowania imprez kulturalno-rozrywkowych przez osoby prawne i

fizyczne oraz instytucje kulturalne,

3)organizowania uroczystości rodzinnych,

4)organizowania innych imprez niż wymienione w pkt 1-3.

§2

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

wynajęcie sali z podaniem terminu jej realizacji.

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

będzie data wpływu podania do Urzędu Gminy.

§3

Udostępnienie sali oraz korzystanie z niej odbywać się może na podstawie

zawartej umowy najmu.

§4



1.Oddanie sali w użytkowanie następuje odpłatnie w wysokości 190,00 zł

(słownie: sto dziewięćdziesiąt złotych) od każdej doby używania, z

zastrzeżeniem ust. 2.

2.W przypadku organizowania zabaw tanecznych odpłatność za salę wynosi:

a)dla najemców z terenu gminy Żyrzyn - 355,00 zł (słownie: trzysta

pięćdziesiąt pięć złotych),

b)dla pozostałych najemców 600,00 zł (słownie: sześćset złotych).

3.W przypadku wykorzystania sali przez okres dłuższy od jednej doby

odpłatność ulega proporcjonalnemu zwiększeniu.

4.Organizator imprezy oprócz kosztów określonych w ust. 1 i 2 będzie ponosił

koszty zużycia energii elektrycznej, wody i odprowadzonych ścieków

określone na podstawie wskazań licznika energii i wodomierza, liczone według

cen obowiązujących na terenie gminy.

5.Wpływy z wynajmu sali przeznacza się na utrzymanie jej w należytym stanie

sanitarnohigienicznym, prowadzenie bieżących i kapitalnych remontów i

napraw oraz na koszty związane z jej eksploatacją.

§5

1.Organizator imprezy obowiązany jest wpłacić kaucję w wysokości 185,00 zł

(słownie: sto osiemdziesiąt pięć złotych) do kasy Urzędu Gminy lub na jego

konto, jako zabezpieczenie ewentualnych szkód mogących powstać w czasie

jej używania.

2.Kaucja ulega zwrotowi, jeżeli w czasie odbioru nie zostaną stwierdzone żadne

szkody w stanie technicznym lub wyposażeniu sali, nie wcześniej jednak niż

po uiszczeniu należności wynikających z umowy najmu.

§6

Przed oddaniem sali organizatorowi imprezy oraz po jej zwrocie strony

sporządzają protokół określający stan techniczny i wyposażenie sali oraz spisują

stan licznika energii i wodomierza przed przyjęciem sali i po jej zwrocie.

§7

1.Odpłatność za udostępnienie sali, wynikającą z zawartej umowy najmu,

najemca zobowiązany jest wpłacić po podpisaniu umowy, lecz przed oddaniem

sali w używanie.

2.Odpłatność za zużytą energię elektryczną, wodę i odprowadzone ścieki

najemca zobowiązany jest wpłacić w ciągu 7 dni od chwili 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 odpłatność, o której mowa w

§4 ust. 1-3 może ulec zmniejszeniu, jednak w wysokości nie większej niż

50%.

2.Zarząd Gminy w szczególnie uzasadnionych wypadkach może stosować

dalsze obniżenia, aż do całkowitego zwolnienia włącznie.

§10

Z obowiązków, o których mowa w §4 ust. 1-3 zwalnia się:

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

organizowanych w danym roku budżetowym,

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

odniesieniu do 2 zabaw tanecznych organizowanych w danym roku

budżetowym,

3)członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrzynie w wypadku organizowania

przez nich uroczystości rodzinnych.

§11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§12

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

listopada 2001 roku 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 i obowiązuje od 2003 roku.


