
ZARZĄDZENIE Nr 114/2013 

Burmistrza Książa Wlkp. 

z dnia 04 listopada 2013r.  

 

w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wynajem sal i pomieszczeń znajdujących się 

w budynkach szkolnych oraz terenu przyszkolnego 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  

z 2013r. poz. 594 ze zm.) zarządzam. co następuje: 

 

§ 1. Ilekroć w Zarządzeniu jest mowa o: 

1) szkole - należy przez to rozumieć szkołę podstawową, gimnazjum, zespół szkół  

a także przedszkole, dla których organem prowadzącym jest Gmina Książ Wlkp.,  

2) godzinie – należy przez to rozumieć 60 minut.  

 

§ 2. Szkoły prowadzone przez Gminę Książ Wlkp. mogą wynajmować sale i pomieszczenia 

znajdujące się w budynkach szkolnych oraz teren przyszkolny.  

 

§ 3. Ustala się następujące minimalne wysokości stawek czynszu za wynajem sal  

i pomieszczeń w budynkach szkolnych oraz terenu przyszkolnego: 

1) sale lekcyjne:  

a) na cele statutowe szkoły  – 15,00 zł za godzinę,  

b) na cele komercyjne – 25,00 zł za godzinę.   

2) sale komputerowe, językowe, inne sale dydaktyczno-specjalistyczne – 25,00 zł za godzinę,  

3) świetlice szkolne: 

a) na cele statutowe szkoły  – 35,00 zł za godzinę,  

b) na cele komercyjne – 100,00 zł za godzinę,  

c) uroczystości rodzinne – 300,00 zł za dzień.  

4) sala gimnastyczna - 40,00 zł za godzinę, 

5) pomieszczenia pod działalność sklepiku szkolnego - 80,00 zł miesięcznie,  

6) miejsca noclegowe – 10,00 zł osobodoba,  

7) teren przyszkolny – 200,00 zł za dzień.  

 

§ 4. Stawki czynszu najmu zawierają obowiązujący podatek VAT.   

 

§ 5. 1. Szczegółowe zasady wynajmu sal, pomieszczeń oraz terenu przyszkolnego określą 

dyrektorzy szkół w odrębnych zarządzeniach.  

 

§ 6. 1. Umowy najmu zwiera dyrektor szkoły w ramach udzielonego przez Burmistrza Książa 

Wlkp. pełnomocnictwa.  

2. Dopuszcza się nieodpłatne udostępnienie  sal, pomieszczeń i terenu przyszkolnego   

w przypadku gdy osoba fizyczna lub instytucja nieodpłatnie prowadzi zajęcia z uczniami szkoły, które 

wzbogacają ofertę edukacyjną.  

3. W przypadku wynajmu pomieszczeń na okres cykliczny (nie krótszy niż semestr) 

dopuszcza się możliwość obniżenia czynszu najmu nie więcej niż o 50%.  

4. Czynsz najmu uiszcza się w terminie 14 dni od zawarcia umowy na rachunek bankowy 

Urzędu, Miejskiego w Książu Wlkp. nr 43 9084 1026 0300 0101 2000 0001.  

 

§ 7. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Książ Wlkp. oraz dyrektorom 

szkół.  

 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 


