
 

Uchwała Nr XXXI/228/09 

Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 29 stycznia 2009 roku 

 

w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały NrXVII/117/07 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 

21 grudnia 2007roku w sprawie ustalenia zasad najmu lokali użytkowych położonych na terenie 

miasta i gminy Drezdenko. 

 

Na podstawie art.18 ust.1 i art.40 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity z 2001r Dz.U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm) Rada Miejska uchwala, co 

następuje: 

 

§1 

W załączniku nr 1 do Uchwały Nr XVII/117/07 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 grudnia 

2007roku w sprawie ustalenia zasad najmu lokali użytkowych położonych na terenie miasta i 

gminy Drezdenko w§1 VI Sale wiejskie w miejsce dotychczasowego zapisu wprowadza się zapis 

o brzmieniu: 

VI SALE 

1.Za wynajęcie sali wiejskiej na szkolenia, pokazy, wesela, zabawy, przyjęcia urodzinowe i inne 

imprezy okolicznościowe ustala się opłatę w wysokości: 

a)sala wiejska Goszczanowiec 250zł za dobę 

b)pozostałe sale na terenie gminy 150 zł za dobę 

2.Za wynajęcie sali na szkolenia, konferencje itp. ustala się opłatę w wysokości: 

a) sala sesyjna przy ul. Warszawska 1w Drezdenku 250zł za dobę 

b) sala przy ul. Nowogrodzkiej 3 w Drezdenku 100 zł za dobę 

 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 

 

§3 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w 

życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

/-/ Jerzy Skrzypczyński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie 

 

Zasady gospodarowania lokalami użytkowymi reguluje obecnie uchwała Nr XVII/117/07 Rady 

Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie zasad najmu lokali użytkowych 

położonych na terenie miasta i gminy Drezdenko. 

Wprowadzenie zmian do w/w uchwały wynika z potrzeby ustalenia cen najmu dla sal przy ul. 

Warszawskiej 1 oraz przy ul. Nowogrodzkiej 3 w Drezdenku w celu wynajęcia pomieszczeń na 

przeprowadzenie szkoleń czy konferencji.  

Proponuję za wynajęcie sali na szkolenia, konferencje itp. uchwalić opłatę w wysokości: 

a) sala sesyjna przy ul. Warszawskiej 1w Drezdenku 250zł za dobę 

b) sala przy ul. Nowogrodzkiej 3 w Drezdenku 100 zł za dobę. 

 

W załączniku nr 1 do uchwały Nr XVII/117/07 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 grudnia 

2007roku w sprawie ustalenia zasad najmu lokali użytkowych położonych na terenie miasta i 

gminy Drezdenko  

 

w§1 VI Sale wiejskie w miejsce dotychczasowego zapisu tj 

 

VI Sale wiejskie 

Za wynajęcie Sali na wesela, zabawy , przyjęcia urodzinowe i inne imprezy okolicznościowe 

ustala się opłatę w wysokości: 

a) Sala wiejska Goszczanowie 180zł za dobę 

b) Pozostałe sale na terenie gminy 150 zł za dobę 

 

Proponuję wprowadzić  zapis o brzmieniu: 

 

VI SALE 

1.Za wynajęcie sali wiejskiej na szkolenia, pokazy, wesela, zabawy, przyjęcia urodzinowe i inne 

imprezy okolicznościowe ustala się opłatę w wysokości: 

a)sala wiejska Goszczanowiec 250zł za dobę 

b)pozostałe sale na terenie gminy 150 zł za dobę 

2.Za wynajęcie sali na szkolenia, konferencje itp. ustala się opłatę w wysokości: 

a) sala sesyjna przy ul. Warszawska 1w Drezdenku 250zł za dobę 

b) sala przy ul. Nowogrodzkiej 3 w Drezdenku 100 zł za dobę 

 


