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ZARZĄDZENIE N r / 2 0 1 8
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHORZELE
z dnia
O oi^y.
w sprawie ustalenia zasad wynajmu sali konferencyjnej w budynku Urzędu Miasta i
Gminy w Chorzelach
Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1875 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 oraz art. 25 ust. 1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 roku,
poz. 121 z późn. zm.), zarządza się co następuje ;
§ 1.
1.Sala konferencyjna znajdująca się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach przy
ul. St. Komosińskiego 1 (dalej:sala) może być przedmiotem wynajmu osobom fizycznym,
prawnym oraz jednostkom nie posiadającym osobowości prawnej celem zorganizowania
konferencji, szkoleń, warsztatów, spotkań informacyjnych itp.
2. Rodzaj organizowanej konferencji, szkolenia, warsztatów lub spotkań nie może kolidować
z działalnością organów Gminy.
3. Sala może być przedmiotem
wyjątkiem świąt.

wynajmu w dni powszednie, sobotę i niedzielę, za
§ 2.

1. Ustala się następujące stawki dzienne za wynajem sali konferencyjnej:
a) za wynajem w dniu powszednie - w wysokości 50 zł plus podatek VAT ;
b) za wynajem w sobotę, niedzielę lub dzień wolny od pracy- w wysokości 80zł plus
podatek VAT.
2. Stawki najmu obejmują koszty eksploatacyjne w tym: opłaty za media (energia
elektryczna,woda,
ogrzewanie)
oraz
koszty
wyposażenia
sali
m.in.
nagłośnienie,rzutnik mulimedialny, ekran, dostęp do Internetu.
§ 3.

1. Wynajem sali odbywa się na podstawie umowy najmu zawartej na pisemny wniosek
podmiotu zainteresowanego wynajmem sali, którego wzór stanowi załącznik no niniejszego
zarządzenia.
2. Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele jest upoważniony do odmowy zawarcia umowy najmu
sali bez podania przyczyn.
3. Na pisemny wniosek podmiotu zainteresowanego wynajmem sali Burmistrz Miasta i
Gminy Chorzele może zdecydować o zwolnieniu podmiotu z wnoszenia opłat, w
szczególności wówczas gdy podmiot ten nie prowadzi działalności zarobkowej.
4. W przypadku o którym mowa w ust. 3 wynajem sali następuje na podstawie umowy
użyczenia.
§ 4.

Niniejsze zarządzenie nie ma zastosowania w przypadku wykorzystania sali przez inne
jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne Gminy Chorzele, którym
sala użyczana jest bezpłatnie.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Organizacyjnego.
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