
 
ZARZĄDZENIE NR 220.2016 

WÓJTA GMINY KOMPRACHCICE 
z dnia 1 lipca 2016 r. 

 
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z  obiektów i urządzeń jednostek oświatowych 

funkcjonuj ących na terenie Gminy Komprachcice 

Na podstawie art. 30 ust.1, ust.2 pkt 2,3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                             
(Dz. U. 2016 r. poz. 446) oraz uchwały nr XII.74.2016  Rady Gminy Komprachcice z dnia 27 stycznia 2016 r. 
w sprawie powierzania uprawnień do ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń jednostek 
oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Komprachcice, zarządzam, co następuje: 

§ 1.1. Podstawą wynajmu obiektów i urządzeń jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy 
Komprachcice jest wniosek podmiotu zainteresowanego, zawierający imię i nazwisko lub nazwę 
wnioskodawcy, adres zamieszkania lub adres siedziby, proponowany termin wynajmu, cel wynajmu, numer 
telefonu kontaktowego. 

2. Wynajęcie obiektów i urządzeń jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy 
Komprachcice następuje po zawarciu stosownej umowy najmu pomiędzy Gminą Komprachcice, 
a zainteresowanym podmiotem. 

3. Odpłatność za wynajem obiektów i urządzeń jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy 
Komprachcice stanowi dochód Gminy Komprachcice. 

4. Korzystanie z  obiektów użyteczności publicznej możliwe będzie po podpisaniu umowy i uiszczeniu 
opłaty w kasie Urzędu Gminy w Komprachcicach  lub na wskazane konto bankowe. 

§ 2.1. Wynajęcie pomieszczeń jednostek oświatowych możliwe jest: 

1) po realizacji obowiązkowych i pozalekcyjnych zajęć, w których uczestniczą dzieci przedszkolne                        
i młodzież szkolna; 

2) w dni wolne od pracy określone w ustawie o dniach wolnych od pracy oraz w dni wolne od zajęć 
dydaktycznych; 

2. Podmiot zainteresowany wynajmem składa wniosek dyrektorowi jednostki oświatowej. 

3. Wynajem pomieszczeń w budynkach jednostek oświatowych  na terenie Gminy Komprachcice następuje 
po zawarciu stosownej umowy najmu pomiędzy dyrektorem jednostki oświatowej, a zainteresowanym 
podmiotem. 

§ 3.1. Ustala się wysokość opłaty za wynajem: 

1) sali lekcyjnej w wysokości - 20,00 zł  brutto za jedną godzinę lekcyjną;  
2) sali dydaktycznej w wysokości- 30,00 zł brutto za jedną godzinę zegarową; 
3) sali komputerowej w wysokości - 50,00 zł brutto za jedną godzinę lekcyjną; 
4) sali z tablicą interaktywną/sprzętem multimedialnym  - 30,00 zł brutto za jedną godzinę lekcyjną; 
5) sali gimnastycznej  w wysokości 50,00  zł brutto za 1 godzinę zegarową. 

     § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom jednostek oświatowych. 

     § 5. Traci moc Zarządzenie Nr 181.2016 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń jednostek oświatowych funkcjonujących na 
terenie Gminy Komprachcice. 

    § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   

  
 

 

 


