
Zarządzenie Nr V/229/2008 
Wójta Gminy Baranów 

z dnia 31 marca 2008 roku. 
 
 

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnych obiektów uŜyteczności 
publicznej. 
 
          Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. - o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z 
dnia 20 grudnia 1996r. - o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 ze 
zm.) oraz uchwały Nr XX/176/2008 Rady Gminy Baranów z dnia 29 lutego 2008 roku w 
sprawie powierzenia uprawnień Wójtowi Gminy Baranów, - zarządzam, co nastepuje: 
 

§ 1. 
 

Ustala się  opłaty za korzystanie z gminnych obiektów uŜyteczności publicznej w kwocie: 
 

1) wynajęcie sali świetlicy w budynku Urzędu Gminy Baranów w celu organizowania 
szkoleń, pokazów i warsztatów – minimum 150 zł plus VAT (słownie: sto 
pięćdziesiąt złotych plus VAT ) za jedną  dobę, 

2) wynajęcie sali świetlicy wraz z zapleczem kuchennym w budynku Urzędu Gminy 
Baranów w celu organizowania imprez okolicznościowych: 
a) minimum 200,00 zł plus VAT (słownie: dwieście złotych plus VAT) za jedną dobę , 
b) minimum 300,00 zł plus VAT (słownie: trzysta złotych plus VAT) za dwie doby, 
c) za kaŜdą następną dobę minimum 100,00 zł plus VAT (słownie: sto złotych plus 
VAT), 

3) wynajęcie sali w budynkach  świetlic wiejskich na terenie Gminy Baranów: 
a) minimum 100,00 zł plus VAT (słownie: sto złotych plus VAT) za jedną dobę, 
b) minimum 150,00 zł plus VAT (słownie: sto pięćdziesiąt złotych plus VAT) za dwie 
doby, 
c) za kaŜdą następną dobę minimum 50,00 zł plus VAT (słownie: pięćdziesiąt złotych 
plus VAT). 

 
§ 2. 

 
Z opłat, o których mowa w § 1 zwolnione są jednostki OSP, Koła Gospodyń Wiejskich oraz 
organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Baranów. 
 

§ 3. 
 

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy. 
 

§ 4. 
 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem wydania. 
 

 


