
 

UCHWAŁA Nr XXXVIII/392/13 

RADY  GMINY  ZŁOTÓW 

z dnia 24 października 2013 r. 

 

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/383/2001 w sprawie ustalenia stawek                              

za korzystanie ze Środowiskowej Hali Sportowej w Świętej 

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.                

o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) uchwala się, co następuje :   

 

         § 1.  Uchyla się w całości Uchwałę Nr XXXV/383/2001 Rady Gminy Złotów z dnia              

30 października 2001 r. w sprawie ustalenia stawek za korzystanie ze Środowiskowej Hali 

Sportowej w Świętej. 

         § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów. 

         § 3.   Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr XXXVIII/392/13 Rady Gminy Złotów z dnia 24 października 2013 r.                   

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/383/2001 w sprawie ustalenia stawek                          

za korzystanie ze Środowiskowej Hali Sportowej w Świętej 

 

         Przedmiotowa Uchwała Rady Gminy Złotów proponowana do uchylenia w całości 

funkcjonuje i jest realizowana przez organ wykonawczy Gminy od roku 2001. Po okresie              

12  lat jej obowiązywania uchwalone stawki godzinowe za wynajem Środowiskowej Hali 

Sportowej w Świętej oraz czasokres jej wynajmowania nie są dostosowane do aktualnych 

potrzeb środowiska i zmian jakie zaszły w tym okresie w zakresie organizacji rozwoju kultury 

fizycznej dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.  

         Uchwałą Nr XXI/232/12 Rady Gminy Złotów z dnia 28 czerwca 2012 r. Wójt Gminy 

został upoważniony do stanowienia o wysokości cen i opłat oraz do sposobu ustalania cen               

i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. W terminie 14 dni        

po ogłoszeniu przedmiotowej Uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego na podstawie przedmiotowego upoważnienia  zostaną opracowane nowe 

stawki za wynajem Środowiskowej Hali Sportowej w Świętej.  

         Podjęcie Uchwały Rady Gminy w tym zakresie jest celowe i umożliwi dokonanie przez 

organ wykonawczy aktualizacji stawek do aktualnych warunków funkcjonowania 

Środowiskowej Hali Sportowej w Świętej. 

 

 


