ZARZĄDZENIE NR 175/16
BURMISTRZA DUKLI
z dnia 3 października 2016 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek za korzystanie z pomieszczeń Domu Ludowego w Nadolu
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządze gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz.
446) oraz uchwały Nr XVIII/118/15 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie powierzenia
uprawnień Burmistrzowi Dukli, Burmistrz Dukli zarządza, co następuje:
§ 1. Ustala wysokość stawek za wynajem pomieszczeń Domu Ludowego w Nadolu w wysokości:
1) najem przez mieszkańców Nadola na zorganizowanie przyjęcia weselnego - 150,00 zł netto,
2) najem przez osoby nie będące mieszkańcami Nadola na zorganizowanie przyjęcia weselnego - 200,00 zł netto,
3) najem przez mieszkańców Nadola na uroczystości rodzinne - 80,00 zł netto,
4) najem przez osoby nie będące mieszkańcami Nadola na uroczystości rodzinne - 100,00 zł netto,
5) najem na inne imprezy niż rodzinne - 100,00 zł netto,
6) najem na inne spotkania komercyjne trwające do 5 godzin (ryczałt) - 50,00 zł netto.
7) najem świetlicy na uroczystości rodzinne - 50,00 zł
§ 2. W przypadku najmu pomieszczeń z przeznaczeniem na zorganizowanie przyjęcia weselnego, uroczystości
rodzinnej i inne imprezy niż rodzinne, najemca pokrywa także koszty mediów naliczone na podstawie dokonanych
protokoralnie odczytów liczników.
§ 3. Do stawek określonych w § 1 i
przepisami.

§ 2 doliczony zostanie podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi

§ 4. 1. Ustala korzystanie nieodpłatne z pomieszczeń Domu Ludowego na:
1) zebrania wiejskie organizowane przez burmistrza, sołtysa, radę sołecką,
2) spotkania dla mieszkańców organizowane przez organizacje społeczne działające na terenia sołectwa tj.
stowarzyszenia, koło gospodyń wiejskich, ochotniczą straż pożarną.
2. Podstawą do korzystania z pomieszczeń Domu Ludowego przez organizacje społeczne jest umowa
użyczenia.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza Naczelnikowi Wydziału Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Dukli.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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