
ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.34.2019
WÓJTA GMINY GORZYCE

z dnia 23 stycznia 2019 r.

w sprawie zasad użytkowania lokali pod potrzeby działalności Sołtysów i Rad Sołeckich.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994 
ze zm.) Wójt Gminy Gorzyce zarządza:

§ 1. Przeznaczyć nastepujące lokale użytkowe na potrzeby działalności Sołtysów i Rad Sołeckich.

a) lokal położony w Gorzyczkach przy ul. Kopalnianej 5, na parterze budynku gminnego, o powierzchni 14,00m2,

b) lokal położony w Bełsznicy przy ul. Raciborskiej 53, na parterze budynku gminnego, o powierzchni 33,30m2,

c) lokal położony W Turzy Śląskiej przy ul. Powstańców 40, na piętrze budynku gminnego, o powierzchni 49,23 
m2,

§ 2. Przekazanie lokali następować będzie na podstawie protokołu przekazania. 

§ 3. Zasady użytkowania w/w lokali określone zostały w załaczniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Wójt Gminy

Daniel Jakubczyk
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Zasady użytkowania lokali  pod potrzeby działalności Sołtysów i Rad Sołeckich

1. Gmina na podstawie protokołu przekazania podpisanego przez Sołtysa danego Sołectwa
i Gminę  oddaje w bezpłatne używanie Sołtysom i Radom Sołeckim lokal(e) mieszczące się
w budynkach gminnych.

2. Sołtysi oraz Rady Sołeckie zobowiązani są do:
a) użytkowania lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem,
b) utrzymania porządku i czystości w przekazanych pomieszczeniach,
c)  dokonywania  we  własnym  zakresie  konserwacji  i  bieżących  napraw  w  użytkowanym
lokalu,
d) dbałości o lokal w sposób nie powodujący jego zniszczenia 
e)  nieodpłatnego udostępniania użytkowanego lokalu:
-  jednostkom organizacyjnym Gminy,
- Kołom Gospodyń Wiejskich,
- Kołom  Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich,
- na organizację zebrań i spotkań, sesji rady gminy, wyborów, pełnienie dyżuru radnego,
f)  dopilnowania aby osoby korzystające z lokalu przestrzegały  przepisów bhp, ppoż,  oraz
przepisów dotyczących porządku publicznego i stanu sanitarnego.

3. Gmina zastrzega sobie możliwość przejęcia użytkowanego lokalu gdy będzie on niezbędny
na inne  potrzeby Gminy.

4. Oddanie lokalu do używania osobom trzecim wymaga uzyskania zgody Gminy.

5. Gmina ponosi koszty związane  z utrzymaniem  przekazanych lokali użytkowych w tym:
-  koszty energii elektrycznej,
-  opłaty za wodę wraz z opłatą abonamentową,
- koszty odprowadzenia nieczystości ciekłych,
- koszty wywozu odpadów komunalnych,
- koszty ogrzewania lokalu.

6. Wszelkie adaptacje, przebudowy, przeróbki budowlane, remonty, przebudowy lokali mogą
być  wykonywane po uzyskaniu pisemnej zgody Gminy.

Załącznik do zarządzenia Nr ORG.0050.34.2019

Wójta Gminy Gorzyce

z dnia 23 stycznia 2019 r.
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