UCHWAŁA NR 75/159/20
ZARZĄDU POWIATU SULĘCIŃSKIEGO
z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od pobrania opłaty za wynajem hali sportowej w I Liceum
Ogólnokształcącym w Sulęcinie od Hufca ZHP Sulęcin
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U.z 2019r.
poz. 511 ze zm.), § 13 uchwały Nr XIV/65/15 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ustalenia
minimalnych opłat za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Powiat Sulęciński oraz określenie zasad sporządzania umów zawieranych, w celu korzystania z tych
pomieszczeń i powierzchni szkolnych (Dz.U.Woj. z 2015r. poz.1670) Zarząd Powiatu Sulęcińskiego uchwała, co następuje:
§ 1. Na wniosek dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Sulęcinie wyraża się zgodę na odstąpienie od pobrania opłaty
za wynajem hali sportowej w I Liceum Ogólnokształcącym w Sulęcinie w terminach:
a) od 24.04.2020 r. do 26.04.2020 r.;
b) od 16.10.2020 r. do 18.10.2020 r.;
c) od 23.04.2021 r. do 25.04.2021 r.;
d) od 8.10.2021 r. do 10.10.2021 r.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego w Sulęcinie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Sulęciński
Tomasz Jaskuła
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Uzasadnienie
Dyrektor I LO wystąpił do Zarządu Powiatu Sulęcińskiego o podjęcie decyzji o odstąpieniu od opłat za użytkowanie hali
sportowej w I LO im. Adama Mickiewicza w Sulęcinie od ZHP Sulęcin. Zgodnie z § 13 uchwały Nr XIV/65/15 Rady Powiatu
Sulęcińskiego z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ustalenia minimalnych opłat za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń
w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sulęciński oraz określenia zasad
sporządzania umów zawieranych, w celu korzystania z tych pomieszczeń i powierzchni szkolnych, w uzasadnionych
przypadkach dopuszcza się zastosowanie niższych stawek od określonych w załączniku lub odstąpienie od pobierania
opłat wyłącznie za zgodą Zarządu Powiatu Sulęcińskiego.
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