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Rady Miejskiej w Baborowie
z dnia 12 września 2003 roku

w sprawie ustalenia zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej na terenie 
Gminy Baborów

Na podstawie art. 40 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r oraz z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984 i Nr 214, 
poz.1806) oraz art. 4 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz.U. z 1997 r. Nr 
9, poz.43, Nr 106, poz. 679 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2002 Nr 113, poz. 984)

Rada Miejska w Baborowie uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się minimalne stawki opłat za wynajęcie sal w obiektach komunalnych na terenie 
Gminy Baborów:

1) świetlice wiejskie:
a) w Babicach, Księżym Polu, Rakowie, Suchej Psinie, Tłustomostach 

- 1 doba – 100 zł, 
- 2 doby - 250 zł oraz za każdą następną - 100 zł,

b) w Sułkowie  - 50 zł
c) w Boguchwałowie, Czerwonkowie, Dzielowie i Szczytach – 30 zł

2) sale w Baborowie:
a) Rynek 9 (widowiskowa) - 50 zł
b) Rynek 17 - 50 zł

3) amfiteatr w parku miejskim – 200 zł za dobę 
(dodatkowo pobierana jest kaucja w kwocie 400 złotych tytułem zabezpieczenia, w 
przypadku nie uprzątnięcia terenu przez organizatora do 12 godzin od zakończenia 
imprezy)

§ 2.

Zwalnia się z opłat za wynajem, Szkoły i Przedszkola z terenu Gminy Baborów, jednostki 
Ochotniczych Straży Pożarnych, Koła Gospodyń Wiejskich, Koło Emerytów i Rencistów 
oraz Ludowe Zespoły Sportowe w przypadku zorganizowania przez każdą z nich nie więcej 
niż dwóch imprez w roku, natomiast dwie kolejne imprezy z 50 % odpłatnością.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy oraz Dyrektorowi Gminnego Zespołu 
Oświaty, Kultury i Sportu w Baborowie.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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