
 

 

UCHWAŁA NR LII/426/2018 

RADY MIEJSKIEJ RUCIANE-NIDA 

z dnia 28 lutego 2018 r. 

w sprawie ustalenia minimalnych opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych w szkołach prowadzonych 

przez Gminę Ruciane-Nida 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy a dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 

o gospodarce komunalnej (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 827) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwała określa minimalne opłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych w szkołach prowadzonych 

przez Gminę Ruciane-Nida oraz zasady sporządzania umów na wynajem tych pomieszczeń. 

2. Do wynajmowania pomieszczeń oraz części nieruchomości upoważnieni są dyrektorzy szkół i placówek, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Ruciane-Nida na podstawie i w granicach udzielonego przez 

Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida pełnomocnictwa. 

3. Wynajmowanie pomieszczeń odbywa się w oparciu o zawartą umowę pisemną. 

4. Dyrektor szkoły lub placówki ma obowiązek w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy najmu 

zawiadomić organ prowadzący o jej zawarciu. 

§ 2. 1. W przypadku wynajmowania pomieszczeń oraz części nieruchomości działającym na terenie Miasta 

i Gminy Ruciane-Nida uczniowskim klubom sportowym, młodzieżowym klubom sportowym, organizacjom 

społecznym, szkołom publicznym prowadzonym przez inny organ niż Gmina Ruciane-Nida, ustala się 

minimalną stawkę wynajmu w wysokości 10 % stawek określonych w tabeli, o której mowa w § 3, o ile nie 

będą one wykorzystywane na prowadzenie działalności gospodarczej lub prowadzenie niepublicznej szkoły lub 

placówki oświatowej, a od uczestników nie jest pobierana opłata.  

2. W przypadku wynajmowania pomieszczeń oraz części nieruchomości działającym na terenie Miasta 

i Gminy Ruciane-Nida stowarzyszeniom, klubom sportowym prowadzącym sekcje dla osób dorosłych, 

drużynom szkolnym biorącym udział w rozgrywkach ligi miejskiej, ustala się minimalną stawkę wynajmu w 

wysokości 25 % stawek określonych w tabeli, o której mowa w § 3, o ile nie będą one wykorzystywane na 

prowadzenie działalności gospodarczej lub prowadzenie niepublicznej szkoły lub placówki oświatowej, a od 

uczestników nie jest pobierana opłata.  

3. Umowy najmu zawarte przed wejściem w życie niniejszej uchwały obowiązują do czasu ich zakończenia. 

§ 3. 1. Ustala się wysokość opłat za korzystanie z pomieszczeń szkolnych zgodnie z poniższą tabelą: 

Lp. Przedmiot wynajmu Minimalna opłata za wynajem 

1. 
Sala gimnastyczna duża 

(o powierzchni powyżej 200 m
2
) 

50 zł. za każdą godzinę zegarową zajęć 

2. 
Sala gimnastyczna mała 

(o powierzchni do 200 m
2
) 

25 zł. za każdą godzinę zegarową zajęć 
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3. Sala lekcyjna 20 zł. za każdą godzinę zegarową zajęć 

4. Sala lekcyjna z projektorem/sala komputerowa 30 zł. za każdą godzinę zegarową zajęć 

5. 
Pomieszczenie kuchenne z zapleczem 

magazynowym 

100 zł. dziennie + opłaty za zużytą energię 

elektryczną i wodę 

6. 
Boisko szkole (do gry w piłkę nożną, siatkówkę, 

koszykówkę). 

opłaty za zużytą energię elektryczną (oświetlenie 

boiska) 

7. Pozostałe pomieszczenia kwota ryczałtowa negocjowana 

2. Powyższe stawki są stawkami minimalnymi netto. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

Bogdan Słabek 
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