
Uchwała nr 3/2020 

Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadolu 

z dnia 12.12.2020 r. 

 

w sprawie:  określenia wysokości opłat za wynajem dużej sali oraz określenia zasad zwolnień z 

opłat za wynajem dużej sali. 

 

§ 1 

Uchwala się następujące stawki za wynajem dużej Sali: 

a) 1 100 zł plus media – sala zostaje udostępniona wynajmującym na tydzień od środy do wtorku 

(wesela, zabawy, bale itp.) 

b) 800 zł plus media – sala zostaje udostępniona wynajmującym na cztery dni od piątku do 

poniedziałku (przyjęcia, uroczystości urodzinowe itp.) 

c) przy wynajmie Sali od 1 do 4 godzin obowiązuje stawka 150 zł za każdą godzinę plus media. 

Przy wynajmie na czas dłuższy niż cztery godziny obowiązują zasady jak w pkt a i b. 

§ 2 

Uchwala się wykaz osób zwolnionych z opłata za wynajem dużej Sali z wyłączeniem opłat za media: 

1. Członkowie OSP Nadole przy okazji organizacji następujący uroczystości: 

-  wesele członka OSP Nadole lub jego dziecka, 

-  I Komunia Św. dziecka członka OSP Nadole, 

- 18 –stych urodzin członka OSP Nadole jego dziecka lub członka MDP OSP Nadole, 

2. Osoby organizujące uroczystości pogrzebowe mieszkańców Nadola. 

3. Byli członkowie MDP OSP Nadole, działający w MDP co najmniej dwa lata, płacą 50% 

kosztów wynajmu Sali przy okazji organizacji uroczystości swoich 18 – tych urodzin. 

4. Dla członków OSP Nadole szczególnie zasłużonych dla jednostki Zarząd OSP Nadole może 

zastosować zwolnienie z opłat również przy organizacji innych imprez. 

§ 3 

Zarząd OSP Nadole w szczególnych przypadkach (m.in. dla osób szczególnie zasłużonych dla 

jednostki, mieszkańców Nadola w trudnej sytuacji materialnej) może zastosować zniżki przy opłatach 

za wynajem dużej Sali. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2021 roku.  

§ 5 

Z dniem 1 stycznia 2021 r. traci moc uchwała nr 7/2016 z dnia 27 listopada 2016 r. w sprawie: 

określenia wysokości opłat za wynajem dużej sali oraz określenia zasad zwolnień z opłat za wynajem 

dużej sali. 

 


