
Zarządzenie nr 187/2015
Burmistrza Wołczyna 

z dnia 30 listopada 2015 roku

w sprawie ustalenia wysokości stawki godzinowej za wynajem hali widowiskowo-sportowej 
w Wołczynie 

Na podstawie art.  30 ust.  2 punkt 3 i  art.  31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym  (tekst  jednolity:  Dziennik  Ustaw  z  2013  roku,  nr  594,  ze  zmianami),  w  związku  z 
uchwałą nr XXX/240/2009 Rady Miejskiej w Wołczynie  z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie 
zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania 
opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń, zmienionej uchwałą  nr XII/79/2015 z dnia 28 
października 2015 roku, zarządzam, co następuje: 

§ 1.

1. Stawkę za 1 godzinę wynajmu boiska ze sztuczną nawierzchnią w hali widowiskowo-sportowej 
w Wołczynie, ul. Sienkiewicza 4a, z możliwością korzystania z szatni i pomieszczeń higieniczno-
sanitarnych, ustala się w wysokości:
1)  30  zł  –  dla  osób  i  podmiotów  wymienionych  w  §  1  ust.  1  punkt  1  lit."a"  uchwały  nr 
XXX/240/2009 Rady Miejskiej w Wołczynie  z dnia 29 czerwca 2009 roku  w brzmieniu nadanym 
uchwałą nr XII/79/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 października 2015 roku,
2) 50 zł - dla innych osób prawnych i fizycznych albo jednostek organizacyjnych nie posiadających 
osobowości prawnej, wymienionych w § 1 ust. 1 punkt 1 lit. ”b” wymienionej uchwały.

§ 2

Opłat nie pobiera się od organizatorów:
1) imprez zleconych przez gminę lub odbywających się pod patronatem Burmistrza Wołczyna,
2) imprez oraz zajęć rekreacyjno-sportowych i  sportowych dla  dzieci i  młodzieży w dziedzinie 
kultury i kultury fizycznej,
3)  imprez  charytatywnych  oraz  kulturalnych  i  prorodzinnych  uzgodnionych  z  Burmistrzem 
Wołczyna,
korzystających z obiektu na wymienione cele za zgodą jego zarządcy.

§ 3

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia tracą moc:
1)  Zarządzenie  nr  320/2012  Burmistrza  Wołczyna  z  dnia  09  listopada  2012  roku  w  sprawie 
ustalenia wysokości stawki godzinowej za wynajem hali widowiskowo-sportowej w Wołczynie.
2)  Zarządzenie  nr  372/2013  Burmistrza  Wołczyna  z  dnia  22  lutego  2013  roku  zmieniające 
zarządzenie  nr  320/2012  w  sprawie  ustalenia  wysokości  stawki  godzinowej  za  wynajem  hali 
widowiskowo-sportowej w Wołczynie.

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 grudnia 2015 roku.

Burmistrz Wołczyna
Jan Leszek Wiącek


