
 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR XXIX/220/17 

RADY GMINY SANTOK 

z dnia 30 stycznia 2017 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia cen za korzystania z sal Gminnego Ośrodka Kultury 

oraz sal sportowych 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. 

z 2016 r. poz. 573 ze zm) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) Rada Gminy Santok uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XX/147/12 Rady Gminy Santok z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie ustalenia cen za 

korzystanie z sal Gminnego Ośrodka Kultury oraz sal sportowych wprowadza się następujące zmiany: 

a) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: 

„w sprawie ustalenia cen za korzystanie z sal wiejskich oraz sal sportowych stanowiących własność 

Gminy Santok”, 

b) w § 1 ust. 1 słowa „sal Gminnego Ośrodka Kultury” zmienia się na słowa „sal wiejskich”, 

c) § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5.      Dla klubów sportowych z terenu Gminy Santok oraz nieformalnych grup sportowych składających 

się z mieszkańców Gminy Santok, w okresie od 1 listopada do 31 marca stosuje się 100% bonifikaty od 

cen określonych w ust. 2.” 

d) § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6.      Zwalnia się z opłat za wynajem sal, o których mowa w ust.1, jednostki organizacyjne Gminy 

Santok, organizacje społeczne i polityczne oraz organizacje pożytku publicznego działające na terenie 

Gminy Santok”. 

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały Nr XX/147/12 Rady Gminy Santok z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie 

ustalenia cen za korzystanie z sal Gminnego Ośrodka Kultury oraz sal sportowych pozostają bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 lutego 2017r. 
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