
Uchwała Nr 44/2011 
Zarządu Powiatu Strzeleckiego 

z dnia 07 marca 2011 r. 
 
w sprawie: zasad wynajmu sali narad Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich oraz 
ustalenia wysokości odpłatności z tego tytułu 
 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Strzeleckiego uchwala, co 
następuje: 
 

§ 1. 
1. Dopuszcza się odpłatne wynajmowanie sali narad Starostwa Powiatowego w Strzelcach 

Opolskich podmiotom zewnętrznym w przypadku, gdy nie koliduje to z działalnością Rady 
Powiatu Strzeleckiego i Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich. 

2. Sala moŜe być wynajęta w godzinach urzędowania Starostwa, a takŜe po godzinach pracy, 
jednak nie później niŜ do godziny 19.00. Dopuszcza się równieŜ moŜliwość wynajęcia sali 
w soboty i niedziele. 

3. Sala narad moŜe być wynajęta z przeznaczeniem na organizację: sympozjów, narad, 
seminariów, konferencji, szkoleń, kursów, wykładów i spotkań, pod warunkiem, Ŝe ich 
tematyka nie jest związana z działalnością polityczną. 

4. Starostwo zapewnia korzystającemu z sali dostęp do urządzeń sanitarnych i zaplecza 
kuchennego, znajdujących się na II piętrze budynku. 

§ 2. 
1. Zgodę na wynajem sali wyraŜa Starosta Strzelecki lub osoba go zastępująca na pisemny 

wniosek zainteresowanych. 
2. Wzór wniosku  o wynajem sali stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
3. Wniosek winien wpłynąć do Starostwa Powiatowego co najmniej 7 dni przed planowanym 

terminem wynajmu sali.   
§ 3. 

1. Ustala się stawkę za wynajem sali w dni powszednie w wysokości 30 zł + VAT za kaŜdą 
rozpoczętą godzinę.   

2. Ustala się stawkę za wynajem sali w soboty i niedziele w wysokości 50 zł + VAT za kaŜdą 
rozpoczętą godzinę. 

3. Cena obejmuje: wynajęcie sali, koszty eksploatacyjne, sprzątanie (sali narad, sanitariatu, 
zaplecza kuchennego). 

§ 4. 
Od opłaty wymienionej w § 3 zwolnione są niŜej wymienione podmioty działające na rzecz 
powiatu: 
1. jednostki organizacyjne Powiatu Strzeleckiego, 
2. organizacje pozarządowe, 
3. stowarzyszenia, 
4. ośrodki szkoleniowe prowadzące nieodpłatnie szkolenia dla mieszkańców powiatu. 
 

§ 5. 
Ustala się wzór umowy odpłatnego wynajmu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały. 
 

§ 6. 
Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu Strzeleckiego. 
 

§ 7 . 
Traci moc uchwała Nr  492/2009 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 12 sierpnia 2009 r. 
 

§ 8. 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 


