ZARZ1\DZENIE NR 4312016
WOJTA GMINY NOWE MIASTO
z dnia 14 wrzesnia 2016 roku

w sprawie

ustalenia zasad i wysokosci oplat za wynajem pomieszczen w budynkach
jednostek oswiatowych funkcjonuj~cych na terenie Gminy Nowe Miasto.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
gminnym (Oz. U. 2017r. poz. 1875 z p6Zn. zm.) zarzqdzam, co nastypuje:

1.
2.

1.
2.

1.
2.

3.

0

samorzqdzie

§1
Ustala siy zasady dotyczqce wynajmu pomieszczen w budynkach jednostek oswiatowych
funkcjonujqcych na terenie Gminy Nowe Miasto.
Dopuszcza siy wynajem pomieszczen szkolnych na organizacjy zajyc 0 charakterze
edukacyjnym, spolecznym, kulturalnym i sportowym.
§2
Wynajycie pomieszczen szkolnych mozliwe jest po realizacji obowiqzkowych
i pozalekcyjnych zajyc, w kt6rych uczestniczq dzieci i mlodziez szkolna.
Wynajycie pomieszczen szkolnych mozliwe jest r6wniez w dni wolne od zajyc
dydaktycznych.

§3
Umowy najmu zawiera dyrektor szkoly w ramach udzielonego przez W6jta Gminy
pelnomocnictwa.
Oopuszcza siy nieodplatne udostypnienie sal i pomieszczen w przypadku gdy osoba
fizyczna lub instytucja nieodplatnie prowadzi zajycia z uczniami szkoly, kt6re wzbogacajq
oferty edukacyjnq.
W przypadku cyklicznego wynajmu pomieszczen (trwajqcego nie kr6cej niz semestr)
dopuszcza siy mozliwosc obnizenia czynszu najmu, nie wiycej niz 0 75%.

§4
Ustala siy oplaty za korzystanie z pomieszczen w budynkach jednostek oswiatowych na
podstawie cennika stanowiqcego zalqcznik do niniejszego zarzqdzenia.
§5
Wykonanie zarzqdzenia powierzam dyrektorom plac6wek oswiatowych Gminy Nowe Miasto.

§6
Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.
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Cennik oplat za wynajem pomieszczen w budynkacb oswiatowycb
Gr:niny Nowe Miasto
Lp .

Wysokosc optaty w zl

Nazwa

I.

WYDajem sali lekcyjnej w celach komercyjn ych

35 zllh

2.

Wynajem sali komputerowej w celach komercyjnych

45 zllh

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

Wynajem sali lekcyjnej w celu prowadzenia zajyc

25 zllh

edukacyjnycb dl a dzieci i mlodziezy

Wynajem sali komputerowej w celu prowadzenia
zaiec edukacvjnvch dla dzieci i mtodziezy
Wynajem sali lekcyjnej w cel ach szkoleniowych dla
grup zorgan izowanych
Wynajem sali komputerowej w celach szkolenio wych

35 zVh
30 zVh
40 zVh

dla grup zorgani zowanych

WynajeOl pomieszczen sto16wki

50 zVh

Wynajem sali ginulastycznej w celu prowadzenia

70 zllh

zaiee edukaclinl'ch dla dzieci i mlodziezy

Wynajem sali gimnastycznej w celach komercyjnych

100 zVh
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