
 

Uchwała Nr XLIV/318/2022 

Rady Miejskiej w Mordach 

z dnia 27 września 2022 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XX/150/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 czerwca 

2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie 

Miasta i Gminy Mordy 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                     

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 

ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 679), Rada 

Miejska w Mordach uchwala, co następuje: 

 § 1 

W uchwale Nr XX/150/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie 

określenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Miasta i Gminy Mordy 

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r., poz. 7543 i z 2022 r., poz. 3969), § 5 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Ustala się stawki opłat za wynajem świetlic wiejskich za 24 godziny najmu w wysokości 

500,00 zł z wyjątkiem : 

1) świetlicy w Wojnowie - 400,00 zł, 

2) świetlicy w Radzikowie Wielkim, parter - 300,00 zł, piętro - 500,00 zł, 

z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Stawka za wynajem świetlic wiejskich na potrzeby zorganizowania stypy wynosi 50% 

wysokości opłat ustalonych w ust. 1. 

3. Dla mieszkańców miejscowości, w której znajduje się świetlica wiejska oraz sąsiednich 

miejscowości, które fundusz sołecki przeznaczają na potrzeby tej świetlicy stosuje się rabat    

w wysokości 100,00 zł od stawki najmu, z wyjątkiem najmu na stypy. 

4. Do wszystkich stawek opłat dolicza się obowiązującą w dniu podpisania umowy stawkę 

podatku VAT.” 

 § 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy. 

                                                               § 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym   

Województwa Mazowieckiego. 

                                                                                        

                                                     Przewodnicząca Rady Miejskiej        /-/ Katarzyna Kotowska 


