
Dankowice, dnia 08.01.2017 rok

Zasady przyznawania zniżek opłat za wynajem sali dla Członków Ochotniczej Straży
Pożarnej w Dankowicach oraz dla organizacji i instytucji społecznych.

I. Członkowie OSP w Dankowicach:
1. Zniżka za wynajem sali może być przyznana wyłącznie na organizację uroczystości własnej

lub najbliższych członków rodziny, tj. rodziców, współmałżonka lub jego dzieci.
2. Ustanawia się następujące rodzaje zniżek za wynajem sali OSP:

a) częściowe zwolnienie z opłaty w wysokości 25% dla:
▪ Członków Zwyczajnych OSP – opłacających tylko składki;
▪ Członków Wspierających OSP.

b) częściowe zwolnienie z opłaty w wysokości 50% dla:
▪ Członków Zwyczajnych OSP aktywnie pracujących na rzecz jednostki (z podziału

bojowego,  udzielających  się  w  pracy  na  rzecz  jednostki,  będących  aktualnie
lub w przeszłości we władzach OSP).

c) całkowite zwolnienie z opłaty za wynajem sali OSP dla:
▪ Członków Honorowych OSP – w każdym przypadku.

3. Warunkiem  otrzymania  zniżek  jest  niezaleganie  z  płatnością  składek  członkowskich
oraz co najmniej  5  letni  okres  składkowy.  Do tego okresu  nie  wlicza  się  lat,  w którym
członek zwyczajny OSP był zwolniony z płatności składek.

4. Na pisemny wniosek członka OSP, Zarząd OSP może odstąpić od pobrania opłaty za salę.
Przed  podjęciem  decyzji  Zarząd  zobowiązany  jest  do  rozpatrzenia  dotychczasowego
zaangażowania wnioskującego w pracę na rzecz OSP w ramach pełnionej funkcji, udziału
w akcjach  ratowniczo-gaśniczych,  ćwiczeniach  lub  w  innej  formy  pomocy  i  wspierania
działalności straży.

5. Zwolnienia i zniżki nie dotyczą opłat za media (woda, prąd, gaz), oraz wywozu odpadów
i ogrzewania.

6. Zaliczkę  za  wynajem sali  ustala  się  w wysokości  300 zł  końcowej  opłaty  za  wynajem,
pobieraną przy rezerwacji sali przez Gospodarza OSP.

II. Instytucje i organizacje:
1. Zniżka za wynajem sali  przyznawana jest  na pisemny wniosek instytucji  lub organizacji

społecznej.
2. Wysokość  zniżki  lub  całkowite  zwolnienie  z  opłat  za  wynajem sali  jest  indywidualnie

rozpatrywane przez Zarząd OSP.
3. Zwolnienia i zniżki nie dotyczą opłat za media (woda, prąd, gaz), oraz wywozu odpadów

i ogrzewania.
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