
UCHWAŁA NR XLIII/210/2021 
RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY 

z dnia 23 sierpnia 2021 r. 

w sprawie ustalenia stawki opłat za wynajem pomieszczeń przeznaczonych na działalność Świetlicy 
Środowiskowej w ramach projektu pn. „Rodzinne stacje wsparcia – utworzenie nowych placówek 

wsparcia dziennego na terenie gminy Koprzywnica” 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) Rada Miejska w Koprzywnicy uchwala co następuje: 

§ 1.  

Uchwala się opłatę za wynajem pomieszczeń przeznaczonych na działalność Świetlicy Środowiskowej 
w miejscowości Ciszyca 115, 27-660 Koprzywnica oraz jej trzech filii w miejscowościach: 

1) Krzcin 190, 27-660 Koprzywnica, 

2) Postronna 63, 27-660 Koprzywnica, 

3) Gnieszowice 40, 27-660 Koprzywnica, 

- w kwocie 30 zł brutto (trzydzieści złotych brutto) za 1 godzinę prowadzonych zajęć. 

§ 2.  

Zwalnia się Ośrodek Pomocy Społecznej w Koprzywnicy z uiszczania opłaty, o której mowa w §1. 

§ 3.  

Opłaty za wynajem pomieszczeń przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Koprzywnicy na potrzeby 
działalności Świetlic Środowiskowych stanowić będą wkład własny niepieniężny wniesiony do realizacji 
projektu pn. „Rodzinne stacje wsparcia – utworzenie nowych placówek wsparcia dziennego na terenie gminy 
Koprzywnica” przez Gminę Koprzywnica. 

§ 4.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koprzywnica. 

§ 5.  

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

 

   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Koprzywnicy 

 
 

Anna Ossowska 
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Uzasadnienie 

W rozdziale VI „Szczegółowy budżet projektu” w uzasadnieniu kosztów w pkt 4 wniosku                              
o dofinansowanie projektu pn. „Rodzinne stacje wsparcia – utworzenie nowych placówek wsparcia dziennego 
na terenie gminny Koprzywnica” zawarto uzasadnienie dla przewidzianego w projekcie wkładu własnego, 
w tym informację o wkładzie niepieniężnym i wszelkich opłatach pobieranych od uczestników. 

Zgodnie z Regulaminem konkursu wymagany jest wkład własny w wysokości minimum 7% kosztów 
kwalifikowanych projektu. Projektodawca zapewnia odpowiednią wartość wkładu własnego niepieniężnego 
poprzez udostępnienie pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania świetlic – przyjęto stawkę 30 zł za 1 godzinę, 
gdzie każda świetlica będzie czynna 4 godziny dziennie x średnio 21 dni                         w miesiącu = 
84 godziny miesięcznie x 4 świetlice = 336 godzin w miesiącu x 21 miesięcy = 7056 godzin x 30 zł = 211 
680,00 zł. 

Od uczestników projektu nie będą pobierane żadne opłaty. 

W związku z powyższym w celu prawidłowej realizacji projektu zasadne jest podjęcie uchwały przez Radę 
Miejską w Koprzywnicy.
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