
ZARZĄDZENIE Nr  469/2016   
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA 

z dnia 30 grudnia 2016 r. 

w sprawie określenia zasad korzystania oraz wynajmowania sal wraz z zapleczem  
w remizach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Murowana Goślina 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.  
(t.j. Dz.U.2016.446 ze zm.) oraz Uchwały Nr V/69/2003 z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie 
powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Goślina uprawnień w zakresie ustalania 
cen i opłat za korzystanie z mienia komunalnego Gminy Murowana Goślina, zarządza się,  
co następuje: 

§ 1. Wprowadza się regulamin określający zasady korzystania oraz wynajmowania sal wraz 
zapleczem w remizach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Murowana Goślina 
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

§ 2. Wnioski złożone przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia  
będą rozpatrywane zgodnie z regulaminem określającym zasady korzystania oraz 
wynajmowania sal wraz z zapleczem w remizach OSP na terenie gminy Murowana Goślina,  
o którym mowa w par. 1 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej  
i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie od 1 stycznia 2017r. 

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia tracą moc: Zarządzenie Nr 452/2016 
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie określenie 
zasad korzystania oraz wynajmowania sal wraz z zapleczem w remizach Ochotniczych Straży 
Pożarnej na terenie Gminy Murowana Goślina, Zarządzenie Nr 406/2013 Burmistrza Miasta i 
Gminy Murowana Goślina z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za 
korzystanie z sal w budynkach użyteczności publicznej oraz Zarządzenie Nr 175/2015 
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 29 września 2015 r.  
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 406/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina  
z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za korzystanie z sal  
w budynkach użyteczności publicznej. 
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UZASADNIENIE DO 
ZARZĄDZENIA Nr 469 /2016 

BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA 

z dnia 30 grudnia 2016r. 

 
 
W dniu 30 grudnia 2016r.w życie wchodzi Zarządzenie nr  469/2016 Burmistrza Miasta i Gminy 
Murowana Goślina w sprawie ustalenia zasad odpłatności za korzystanie z sal w budynkach 
użyteczności publicznej, które uwzględnia regulamin określający zasady korzystania oraz 
wynajmowania sal wraz z zapleczem w remizach OSP na terenie Gminy Murowana Goślina.  
 
 
 
 


