
UCHWAŁA NR XX/129/2016
RADY GMINY WILCZYCE

z dnia 29 listopada 2016 r.

w  sprawie określenia stawek opłat za korzystanie z pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół w 
Wilczycach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w zw. z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o 
gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573) Rada Gminy Wilczyce uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Do wynajmowania pomieszczeń szkolnych upoważniony jest Dyrektor Zespołu Szkół w 
Wilczycach.

2. Korzystanie z pomieszczeń odbywa się w oparciu o zawartą umowę pisemną.

3. Dyrektor szkoły ma obowiązek w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy wynajmu zawiadomić organ 
prowadzący o jej zawarciu.

4. Ustala się następujące stawki za wynajem pomieszczeń szkolnych:

a) sala gimnastyczna duża -  50,00 zł za godzinę;

b) sala gimnastyczna mała (tenis stołowy, gimnastyka korekcyjna, aerobic) –    25,00 zł za godzinę;

c) sala lekcyjna – 25,00 zł za godzinę;

d) sala komputerowa – 50,00 zł za godzinę;

e) sala gimnastyczna duża na turnieje, zawody – 150,00 zł .

5. Do powyższych kwot naliczany będzie podatek VAT w wysokości określonej w odrębnych powszechnie 
obowiązujących przepisach.

6. Opłaty wskazane w pkt 4 obejmują koszty eksploatacji pomieszczeń szkolnych, a w szczególności 
energii elektrycznej, cieplnej, wody ścieków, a także utrzymania porządku i czystości.

§ 2. Salę gimnastyczną dużą udostępnia się nieodpłatnie do korzystania w następujących przypadkach:

a) mieszkańcom gminy Wilczyce w okresie ferii i wakacji oraz po zakończeniu zajęć lekcyjnych,

b) na uroczystości, imprezy i turnieje sportowe służące uczniom oraz mieszkańcom gminy Wilczyce.

§ 3. Opłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych podlegają wpłacie na konto Zespołu Szkół w Wilczycach 
nr 45 9429 0004 2005 0092 2807 0001 .

§ 4. Umowa najmu powinna zawierać:

1) dokładne określenie osoby (prawnej lub fizycznej) najemcy;

2) dokładne określenie lokalu oddawanego we władanie (numer sali i jej wyposażenie);
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3) dokładne określenie praw i obowiązków stron, dni i godziny korzystania z pomieszczeń, wysokość opłaty 
brutto, okres trwania umowy oraz zasady jej rozwiązania;

4) określenie sposobu użytkowania lokalu;

5) zobowiązanie do utrzymania w należytym stanie sanitarnym i technicznym lokalu przez wynajmującego;

6) wskazanie terminu płatności za wynajem.

§ 5. Traci moc uchwała Nr VII/46/2007 Rady Gminy w Wilczycach z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie 
określenia stawek opłat za korzystanie z sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Wilczycach, Szkole 
Podstawowej w Darominie i Szkole Podstawowej w Radoszkach.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce oraz Dyrektorowi Zespołu Szkół w 
Wilczycach.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Krakowiak
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