
Uchwała Nr 63/381/2020 

Zarządu Powiatu w Łęcznej 

z dnia 23 stycznia 2020 roku 

 

 

w sprawie ustalenia zasad udostępniania sali konferencyjnej w budynku Starostwa 

Powiatowego w Łęcznej  

 

 

 Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia  5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (Dz.U. z 2019r., poz. 511 z późn. zm.) – Zarząd Powiatu w Łęcznej uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1 

Ustala się zasady udostępniania sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, 
stanowiącej mienie powiatu, zlokalizowanej w Łęcznej w budynku przy ul. Al. Jana Pawła II 
95 B,  zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 
 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Wicestarosta         Przewodniczący Zarządu 

 

 

Michał Pelczarski        Krzysztof Niewiadomski 

 

 

Członkowie Zarządu 

 

1. Arkadiusz Onyszko 

 

2. Piotr Rybak 

 

3. Michał Woźniak 

 

 

 

 



       Załącznik do Uchwały Nr 63/381/2020 

       Zarządu Powiatu w Łęcznej 

       z dnia 23 stycznia 2020 roku 

 

Zasady udostępniania sali konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Łęcznej: 

 
§ 1 

 
1. Sala konferencyjna może być udostępniana: 
1) odpłatnie na potrzeby osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek, 
2) nieodpłatnie na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu, 
od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu a także po godzinach pracy, jednak nie 
później niż do godz. 2100. 
 
2. Sala konferencyjna może być udostępniana z przeznaczeniem na organizację: narad, 
szkoleń, konferencji, kursów, wykładów, pod warunkiem, że nie będzie to utrudniało 
wykonywania statutowych zadań urzędu i kolidowało z zasadami etyki lub powodowało 
negatywnych skutków dla wizerunku urzędu. 
 

§ 2 

Stawki odpłatności za wynajem wynoszą: 
a) sala konferencyjna – 30 zł brutto za godzinę, 
b) serwis kawowy (serwis, warnik, kawa, herbata) – 30 zł brutto, 
c) sprzęt multimedialny (rzutnik, laptop, mikrofon, nagłośnienie) – 30 zł brutto. 

 

§ 3 

1. Podstawą udostępnienia sali jest pisemny wniosek podmiotu zainteresowanego, złożony 
według wzoru stanowiącego załącznik nr 1, podlegający akceptacji przez Przewodniczącego 
Zarządu, Wicestarostę lub Sekretarza Powiatu. 
2. Podmiot składając wniosek akceptuje Regulamin korzystania z sali konferencyjnej 
Starostwa Powiatowego w Łęcznej, stanowiący załącznik nr 2. 
3. Ustala się wzór umowy odpłatnego udostępnienia (umowa najmu) stanowiący załącznik  
nr 3. 
4. Środki uzyskane z wynajmu sali stanowić będą dochód powiatu. 
 

§ 4 
Niniejsze zasady nie mają zastosowania do udostępniania sali na rzecz wydziałów Starostwa 
Powiatowego w Łęcznej, powiatowych jednostek organizacyjnych, Rady Powiatu oraz Komisji 
Rady.  

 

§ 5 

Dopuszcza się możliwość odstąpienia od niniejszych zasad udostępnienia sali (np. imprezy 

charytatywne). 

 

 

 


