
Z A R Z Ą D Z E N I E nr 0050/69/2018

Wójta Gminy Polska Cerekiew  

z dnia 20 września 2018r.

 
w  sprawie  opłat  za  korzystanie  ze  świetlic  wiejskich,  innych  pomieszczeń,  terenów
rekreacyjnych, boisk będących własnością Gminy Polska Cerekiew na prowadzenie kampanii
wyborczej w wyborach   rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic
m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych
na dzień 21 października 2018r.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 w związku z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z póżn. zm.) oraz art. 132 § 5 ustawy z
dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 754 ze zm.) zarządzam,
co następuje : 

§ 1.

1. Wprowadza się opłaty za korzystanie
a) ze  świetlic  wiejskich  oraz  innych  pomieszczeń  w  wysokości  16,00  zł  brutto  za

wynajem do 2 godzin i 5,50 zł brutto za każdą następną godzinę
b) z terenów rekreacyjnych w wysokości 100,00 zł brutto za wynajem do 10 godzin
c) z boisk w wysokości 150,00 zł brutto za wynajem do 10 godzin

2. Opłatę za wynajem uiszcza się w terminie do 7 dni od daty otrzymania faktury na konto
wskazane w fakturze.

§ 2.

1. Wynajęcie  świetlicy  wiejskiej,  innego  pomieszczenia,  terenu  rekreacyjnego  czy  boiska
będącego własnością  Gminy Polska Cerekiew odbywa się  poprzez  złożenie  pisemnego
podania do Wójta Gminy Polska Cerekiew.

2. Podanie o wynajem winno zawierać:
a) nazwę komitetu wyborczego,
b) imię i nazwisko osoby upoważnionej  do reprezentowania komitetu, adres, telefon
c) datę, miejsce i czas wynajmu.

3. Udostępnienie świetlicy wiejskiej, innego pomieszczenia, terenu rekreacyjnego czy boiska
następuje na podstawie umowy.

4. Kampania  wyborcza  może  być  prowadzona  w  terminach  wcześniej  uzgodnionych  i
niekolidujących z wcześniej uzgodnionymi zajęciami, imprezami okolicznościowymi, itp.

5. Za ewentualne szkody spowodowane w okresie najmu odpowiada wynajmujący w sposób
ustalony w umowie najmu.

§ 3.

Zarządzenie  wchodzi  w życie  z dniem podjęcia  i  podlega ogłoszeniu na tablicy  ogłoszeń
Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy
Piotr Kanzy
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