ZARZĄDZENIE NR 598/2013
BURMISTRZA KRAPKOWIC
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Krapkowic nr 394/2012 z dnia 16 listopada 2012r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej zarządzanych przez
dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krapkowice
Na podstawie art. 30 ust. 1 z dnia 08 marca o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 534 ze
zm.) oraz § 3 ust. 1 Uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr XIII/196/2012 z dnia 20 czerwca 2012r.
w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen
i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń ( Dz. Urz. Woj. Opolskiego 2012.982) zarządzam, co
następuje :
§ 1. Zmienia się ust. 1 pkt 5 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 394/2012 Burmistrza Krapkowic z dnia 16
listopada 2012r. stanowiącego cennik opłat za wynajem pomieszczeń użyteczności sportowej w placówkach
oświatowych Gminy Krapkowice, który otrzymuje brzmienie:

LP.

Placówka

Przedmiot usługi

Jednostka

5.

PSP Nr 1

Wynajem Sali gimnastycznej
Wynajem kortu do badmintona

60 minut
60 minut

Cena brutto
/zł/
40,00
12,00

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty i Kultury.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Krapkowic
Andrzej Kasiura
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Uzasadnienie
Konieczność wydania zarządzenia wynika z dodatkowej mozliwosci udostepniania kortów do badmintona
w sali sportowej nr 1 w Krapkowicach dla mieszkańców gminy Krapkowice zgodnie z § 3 ust.1 Uchwały Rady
Miejskiej w Krapkowicach Nr XIII/196/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie zasad korzystania
z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie
z tych obiektów i urządzeń (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 2012.982)
W związku z tym przyjęcie Zarządzenia jest zasadne.
Sporządził: Dariusz Broj- Wydział Organizacyjny, Sportu i Turystyki
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