ZARZi\DZENIE NR 5712018
WOJTA GMINY SOCHOCIN
z dnia 14 wrzeSnia 2018 roku
w sprawie ustalenia oplat za wynajem pomieszczen dydaktycznych w szkolach, dla
kt6rych organem prowadz~cym jest Gmina Sochocin.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
U. 2018 poz. 994 ze zm.) zarzqdza siy, co nastypuje :

0

samorzqdzie gminnym (Oz.

§1. Ustala siy oplaty za korzystanie z pomieszczen w budynkach jednostek oswiatowych na
podstawie cennika stanowiqcego zalqcznik do niniejszego zarzqdzenia.
§2. Wynajem sali komputerowej jest dopuszczalny wylqcznie w przypadku, gdy korzystanie
z wynajmu nie koliduje z realizacjq zadan szkolnych. Mozliwe jest r6wniez wynajmowanie
pomieszczen w dni wolne od zajyc dydaktycznych .
§3. l.Umowy najmu zawiera dyrektor szkoly w ramach udzielonego przez W6jta Gminy
pelnomocnictwa.
2. Oopuszcza siy nieodplatne udostypnienie sal i pornieszczen w przypadku, gdy osoba
fizyczna lub instytucja nieodplatnie prowadzi zajycia z uczniarni szkoly, kt6re wzbogacajq
oferty edukacyjnq.
3. W przypadku cyklicznego wynajmu pomieszczen (trwajqcego nie kr6cej niz jeden sernestr)
dopuszcza si y mozliwosc obnizenia czynszu najrnu, nie wiycej niz 075%.

&4.

Wy~onanie

zarzqdzenia powierza siy dyrektorom szk61 prowadzonych przez Gminy

Sochocm.
§5. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

wfJt
Andrzej R ta-towSki
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Zaf<J-cznik do Zarz<J-dzenia Nr 57/2018
W6jta Gminy Sochocin
z dnia 14 wrzesnia2018 roku

Cennik oplat za wynajem pomieszczen w budynkach oswiatowych
Gminy Sochocin

Lp.

Nazwa obiektu

Wysokosc oplaty w zl (brutto)

1.

Wynajem sali lekcyjnej w celach komercyjnych

35 zl/h

2.

Wynajem sali lekcyjnej w celu prowadzenia zajyc edukacyjnych
dla dzieci i mlodziezy z terenu Gminy Sochocin.

25 zl/h

3.

Wynajem sali komputerowej w celu prowadzenia zajyc
edukacyjnych dla dzieci i mlodziezy z terenu Gminy Sochocin.

35 zl/h

4.

Wynajem sali komputerowej w celach komercyjnych

50 zl/h

5.

Wynajem pomieszczenia stol6wki

50 zl/h

6.

Wynqjem sali gimnastycznej w celu prowadzenia zajyc dla
dzieci i mlodziezy z terenu Gminy Sochocin

70 zl/h

7.

Wynajem sali gimnastycznej w celach komercyjnych

J

00 zflh

