
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/202/2013 
RADY GMINY BUDZÓW 

z dnia 5 lutego 2013 roku 

w sprawie zmiany uchwały Nr XX/165/2012 Rady Gminy w Budzowie z dnia 26 listopada 2012 r. 
w sprawie miesięcznych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe i garaże w budynkach stanowiących 

własność gminy Budzów oraz ustalenie wynajmu pomieszczeń  
na organizowanie imprezy w tych budynkach  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy w Budzowie uchwala co następuje:  

§ 1. 1. Zmianie ulega pkt 2 załącznika Nr 1 do zmiany uchwały Nr XX/165/2012 Rady Gminy w Budzowie 

z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie miesięcznych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe i garaże 

w budynkach stanowiących własność gminy Budzów oraz ustalenie wynajmu pomieszczeń na organizowanie 

imprezy w tych budynkach, który otrzymuje brzmienie: Świetlica Młodzieżowa Palczy – 9,90 zł za 1 m
2 

2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/165/2012 Rady Gminy w Budzowie z dnia 26 listopada 2012 r. 

w sprawie miesięcznych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe i garaże w budynkach stanowiących 

własność gminy Budzów oraz ustalenie wynajmu pomieszczeń na organizowanie imprezy w tych budynkach 

otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały  

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budzów.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie od 1 marca 2013 r.  

  

 Przewodnicząca Rady  

mgr Krystyna Szczepaniak 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 27 lutego 2013 r.

Poz. 1642



Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XXIII/202/2013  

Rady Gminy Budzów  

z dnia 5 lutego 2013 r.  

 

Stawki za najem pomieszczeń na organizowanie zabaw, wesel i innych imprez w roku 2013 wynoszą:  

§ 1. W Domu Wiejskim w Bieńkówce  

1. organizacjom społecznym w kwocie - 350,00 zł  

2. osobom prywatnym na zabawy - 600,00 zł  

3. osobom prywatnym na imprezy okolicznościowe - 380,00 zł  

4. wesela piątek do godz.10.00 w niedzielę - 1.100,00 zł  

5. wesela piątek - niedziela do poniedziałku do godz. 10.00 - 1.200,00 zł  

6. inne/szkolenia, pokazy ,zajęcia sportowo-rekreacyjne/ - 45,00 zł za 1 godzinę  

§ 2. W gminnym Ośrodku Kultury w Jachówce  

1. organizacjom społecznym w kwocie - 300,00 zł  

2. osobom prywatnym na zabawy - 560,00 zł  

3. osobom prywatnym na imprezy okolicznościowe - 330,00 zł  

4. wesela piątek do godz. 10.00 w niedzielę - 760,00 zł  

5. wesela piątek- niedziela do poniedziałku do godz. 10.00 - 870,00 zł  

6. inne/ szkolenia ,pokazy, zajęcia sportowo-rekreacyjne / - 45,00 zł za 1 godzinę  

§ 3. 1. Organizator zabawy lub wesela czy innej imprezy określonych w § 1 pkt 1 – 5 wpłaca kaucję 
w wysokości - 700,00 zł na poczet zniszczeń , po stwierdzeniu przez gospodarza budynku, że sprzęt 
i pomieszczenie nie uległy zniszczeniu kwota podlega w całości zwrotowi.  

2. Organizator zabawy lub wesela czy innej imprezy określonych w § 2 pkt 1 – 5 wpłaca kaucję 
w wysokości - 700,00 zł na poczet zniszczeń , po stwierdzeniu przez gospodarza budynku, że sprzęt 
i pomieszczenie nie uległy zniszczeniu kwota podlega w całości zwrotowi.  

§ 4. 1. Zwalnia się z opłat określonych w § 1 i 2 za wynajem Sali na organizowanie dwóch imprez w roku 

Ochotnicze Straże Pożarne, Rady Rodziców i Koła Gospodyń Wiejskich oraz z opłaty za wynajem sali na 

zorganizowanie wesela przez czynnego strażaka z terenu gminy Budzów.  

2. Zwalnia się z opłat określonych w § 1 i 2 za wynajem oraz kaucji określonych w § 3 za imprezy 

zorganizowanie przez Bibliotekę i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów i placówki oświatowe gminy 

Budzów  

  

 Przewodnicząca Rady  

mgr Krystyna Szczepaniak 
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