UCHWAŁA Nr XVIII/127/09
Rady Gminy Ostrowice
z dnia 19 marca 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń uŜyteczności
publicznej, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Wójtowi
Gminy Ostrowice uprawnienia o stosowaniu ich wysokości.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005
r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007
r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 984, Nr 173, poz. 1218), oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy
z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43,
Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984,
z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 199, poz. 1937) Rada Gminy Ostrowice
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XII/79/08 Rady Gminy Ostrowice z dnia 30 czerwca 2008 r.
w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń uŜyteczności publicznej, sposobu
ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Wójtowi Gminy Ostrowice
uprawnienia o stosowaniu ich wysokości wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
obiektach i urządzeniach uŜyteczności publicznej prowadzonych przez gminę – rozumie się
przez to obiekty i urządzenia, których celem jest bieŜące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb
ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych jak czytelnie, sale narad,
świetlice, sale gimnastyczne, ośrodki zdrowia, boiska sportowe oraz pracownie komputerowe,
pomieszczenia do nauki i inne pomieszczenia uŜytkowe wraz z urządzeniami i wyposaŜeniem
znajdującym się w obiektach szkół i placówek oświatowych, wykorzystywane
do organizowania imprez, szkoleń, kursów lub inną pozastatutową działalność, obiektami
urządzeniami uŜyteczności publicznej są obiekty i urządzenia;
2. W § 2 po ust 2 dodaje się ust 3 w brzmieniu:
„Ust 3.1. Wójt Gminy ustala stawkę na najem i dzierŜawę obiektów ośrodków zdrowia
w Ostrowicach i Nowym Worowie.
2.Ustala się stawkę minimalną czynszu najmu w wysokości 3.00 zł/m2.”
§ 2. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego
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