Zarządzenie Nr 31/2015
Wójta Gminy Jasło
z dnia 13 maja 2015
w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem pomieszczeń
w Domach Ludowych na terenie Gminy Jasło

Działając na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r .o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn.zm)

Zarządzam
co następuje:
§1
1.

Ustala się stawki czynszu na terenie Gminy Jasło z tytułu najmu sal na uroczystość weselną w Domach
Ludowych, Domu Świetlicowym i Budynku Rekreacyjno – Sportowym w następującej wysokości:
1)

2)

2.

3.
4.
5.

6.

Domy Ludowe w : Bierówce, Chrząstówce, Jareniówce, Niegłowicach, Osobnicy,
Trzcinicy, Warzycach i Wolicy – 350 zł za każdą rozpoczętą dobę i 60 zł za każdą
rozpoczętą następną dobę.
Domy Ludowe w Brzyściu, Gorajowicach, Łaskach, Opaciu, Niepli, Szebniach, Zimnej
Wodzie, DŚ w Kowalowach, Bud. Rekreacyjno – Sportowy w Żółkowie – 300 zł za
każdą rozpoczętą dobę i 50 zł za każdą rozpoczętą następną dobę.

Ustala się stawki czynszu na terenie Gminy Jasło z tytułu najmu sal w w/w obiektach: na przyjęcia
okolicznościowe i inne niż wesela, w szczególności takie jak chrzciny, komunie, imieniny, urodziny 200 zł za każdą rozpoczętą dobę i 50 zł za każdą następną rozpoczętą dobę.
Ustala się stawkę za wywóz odpadów komunalnych za jeden pojemnik 1100L – 92 zł.
Ustalony w ust.1 i 2 czynsz nie obejmuje kosztów zużycia energii elektrycznej, gazowej, a także opłaty
za chłodnię.
W przypadku korzystania przez najemców Domów Ludowych ze znajdujących się w budynkach chłodni
pobierane są dodatkowe opłaty w wysokości 300 zł na czas trwania imprezy. Natomiast korzystanie z
szaf chłodniczych w wysokości 100 zł na czas trwania imprezy.
Czynsz określony w ust.1 i 2 obejmuje również opłatę za korzystanie z wyposażenia Domów Ludowych,
Domu Świetlicowego, Budynku Rekreacyjno – Sportowego.
§2

1.

Ustala się stawki czynszu na terenie Gminy Jasło z tytułu najmu sal w Domach Ludowych, Domu
Świetlicowym i Budynku Rekreacyjno – Sportowym w następującej wysokości:
1)
2)

2.

3.

150 zł za najem sal na szkolenia i kiermasze za każdą rozpoczętą dobę.
100 zł za wynajem sal na spotkania wyborcze za 1 dzień.

Ustala się stawkę czynszu za 1 godzinę najmu sal w Domach Ludowych, Domu Świetlicowym i Budynku
Rekreacyjno – Sportowym, na cele inne niż określone w § 1 i § 2 ust.1, w wysokości 30 zł, natomiast na
cele wzmocnienia aktywności społecznej mieszkańców Gminy Jasło w wysokości 15 zł.
Stawki ustalone w ust.1 i 2 obejmują koszty zużycia energii elektrycznej, gazowej, opłaty za ścieki i
odpady komunalne.

§3
Za każdą rozpoczętą dobę o której mowa w §1 i §2 należy rozumieć każde kolejne 24 godziny.
§4
Opłaty określone w §1 i §4 zawierają stawki podatku od towaru i usług.
§5
W przypadku najmu sal na uroczystości weselne strony umowy zobowiązane są do zawarcia przedwstępnej
umowy najmu.
§6
1.

Nieodpłatne udostępnia się w/w obiekty użyteczności publicznej na:
1)
2)

3)
4)
5)
6)

7)
2.
3.
4.
5.

zebrania wiejskie i spotkania z mieszkańcami, organizowane przez Wójta Gminy Jasło,
radnych, i rady sołeckie – będące wynikiem statutowe działalności tych organów,
zebrania: rad sołeckich, Ochotniczych Straży Pożarnych, Ludowych Zespołów
Sportowych oraz zebrania i spotkania Kół Gospodyń Wiejskich – działających na
terenie gminy Jasło,
okolicznościowe imprezy i zabawy, organizowane dla dzieci w wieku przedszkolnym,
uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Jasło,
okolicznościowe spotkania i imprezy dla mieszkańców sołectw o charakterze
niedochodowym,
nieodpłatne zajęcia sportowe i społeczno – kulturalne dla mieszkańców gminy Jasło,
okolicznościowe imprezy organizowane w celach charytatywnych przez działające na
terenie gminy rady rodziców, rady sołeckie, OSP,KGW, Kluby Sportowe i inne
organizacje i stowarzyszenia działające na terenie gminy,
lokale wyborcze dla potrzeb przeprowadzenia wyborów.

Koszty eksploatacyjne wynikające z korzystania obiektów do celów, o których mowa w ust.1 pokrywane są
z budżetu gminy.
Nieodpłatne korzystanie z obiektów odbywa się na pisemny wniosek złożony do Wójta Gminy Jasło, po
wcześniejszym uzgodnieniu terminu z administratorem obiektu.
Z najemcą, któremu udostępniono nieodpłatnie obiekt zawiera się umowę.
Organizator imprezy odpowiada za ład i porządek na terenie udostępnionego obiektu, za bezpieczeństwo
uczestników imprezy, jak również ponosi koszty ewentualnych zniszczeń mienia gminnego.

§7
Traci moc zarządzenia nr 6/2015 Wójta Gminy Jasło z dnia 5 luty 2015 r. w sprawie ustalenia stawek
czynszu za najem pomieszczeń w Domach Ludowych na terenie Gminy Jasło.
§8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

