Załącznik
do Uchwały nr
XXXIII.294.2017
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 01 czerwca 2017r.

Wniosek o udostępnienie gminnego obiektu użyteczności publicznej
pomieszczenie/urządzenie (podać jakie)………………………………….................………
I. Wypełnia wnioskujący:
1. Dane wnioskodawcy
Nazwa korzystającego
Reprezentowany przez
Adres:
Telefon
Liczba osób korzystających
z użytkowanego obiektu/urządzenia
Proponowany termin użytkowania

Data
jednorazowo
Godzina
Od….do…..
cyklicznie
Dni
użytkowania
Godziny

Koszt zajęć dla jednego uczestnika

……… zł

Rodzaj miary (zaznaczyć właściwie)
1 godz.

Przeznaczenie użytkowanego
obiektu/urządzenia
Dodatkowe informacje

2. Wnioskuję o:
1) Niepobieranie opłaty (nie wymaga zgody Burmistrza)
jednostka organizacyjna gminy Halinów

1 miesiąc

Inne………

2) Zwolnienie z opłaty dla:
organizacji pozarządowej niezaliczanej do sektora finansów publicznych i niedziałającej
w celu osiągania zysku, działającej na rzecz osób niepełnosprawnych, w przypadku organizacji
imprez na rzecz osób niepełnosprawnych,
rady rodziców jednostek oświatowych w przypadku organizacji imprez na rzecz społeczności
szkolnych,
organizacji harcerskiej lub parafialnej organizującej bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży
z terenu gminy,
seniorskiej drużyny sportowej z terenu gminy Halinów, która reprezentuje i promuje gminę
w rozgrywkach ligowych zorganizowanych co najmniej na poziomie mazowieckich związków
sportowych.
3) Obniżenie opłaty do 50% dla:
zorganizowanej grupy dzieci i uczniów oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych
i gimnazjów prowadzonych przez gminę, pozostającej pod opieką osoby dorosłej,
organizacji pozarządowej niezaliczanej do sektora finansów publicznych i niedziałającej
w celu osiągania zysku, która wspomaga proces edukacyjny dzieci i młodzieży lub realizuje
programy profilaktyczne dla mieszkańców Gminy Halinów;
organizatorów imprez charytatywnych, oświatowych, kulturalnych, patriotycznych
i sportowych odbywających się pod patronatem Burmistrza Halinowa;
zorganizowanej grupy młodzieży szkolnej ponadgimnazjalnej i studentów do 26 roku życia
mieszkających na terenie gminy Halinów, pozostającej pod opieką osoby pełnoletniej.
realizacji zadania wspieranego przez gminę na podstawie otwartego konkursu
jednostkom oświatowym wpisanym do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z wynajmem
i zawartą umową. Zainteresowanemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych,
ich poprawienia i kontroli przetwarzania.
……………………………………..
Podpis/podpisy osoby/osób
upoważnionych do reprezentacji
II. Wypełnia administrator obiektu/urządzenia
(Opinia, propozycja wysokości obniżki, w przypadku obniżki należy wpisać kwotę. Kwota nie
może przekroczyć 50 % opłaty lub – nie dotyczy)
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
III. Decyzja Burmistrza Halinowa
Obniżam stawkę do wysokości ..............%
Wyrażam zgodę
Nie wyrażam zgody na zwolnienie z opłaty
Przychylam się do propozycji przedstawionej przez administratora budynku/obiektu
Inne (z uzasadnieniem)
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

