
UCHWAŁA Nr  …………….. 

RADY GMINY TUŁOWICE  

z dnia 28 maja 2015 r. 

w sprawie ustalenia zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Tułowice 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz.594, poz.645, 

poz.1318, Dz. U. z 2014r. poz. 379 oraz poz. 1072) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Sale i świetlice wiejskie w obiektach komunalnych na terenie Gminy Tułowice mogą być wynajmowane i udostęp-

niane osobom fizycznym i prawnym, stowarzyszeniom i organizacjom pożytku publicznego 

§ 2.  

1. Za wynajem sali lub świetlicy wiejskiej pobiera się opłaty. 

2. Wysokość opłaty jest uzależniona od czasu, na jaki sala lub świetlica została wynajęta, ilości wynajmowanych 

pomieszczeń, ilości osób uczestniczących w organizowanej imprezie. 

3. Opłaty pobierane są: 

1) za każdą rozpoczęto godzinę wynajmowania – jeżeli wynajęcie obejmuje czas do 12 godzin; 

2) za dobę – jeżeli wynajęcie trwa ponad 12 godzin. 

§ 3.  

1. Wójt w odniesieniu do świetlic wiejskich, a Dyrektor Tułowickiego Ośrodka Kultury w odniesieniu do sali wido-

wiskowej ustala corocznie stawkę bazową do wyliczenia opłaty za wynajem sali widowiskowej i świetlic wiej-

skich. 

2. Opłaty za wynajem świetlic wiejskich wnosi się na rachunek Gminy, a za wynajem sali widowiskowej na rachunek 

Tułowickiego Ośrodka Kultury. 

§ 4.  

1. Zwalnia się z opłat za wynajem świetlic wiejskich, szkoły oraz przedszkole będące jednostkami organizacyjnymi 

Gminy Tułowice. 

2. Z opłat, o których mowa w ust.1 zwalnia się również rady sołeckie i organizacje pożytku publicznego, jednakże 

podmioty te obowiązane są do ponoszenia kosztów związanych z użytkowaniem lokalu w czasie jego wynajmo-

wania (np.: woda, ścieki, prąd, ogrzewanie). 

§ 5.  

Traci moc uchwała nr XIV/105/04 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie ustalenia zasad korzy-

stania z obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Tułowice. 

§ 6.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  
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§ 7.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opol-

skiego. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Frédéric Coppin  
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