ZARZĄDZENIE NR 107/2020
BURMISTRZA MIEJSKIEJ GÓRKI
z dnia 27 listopada 2020 r.
w sprawie ustalenia minimalnych stawek za odpłatne udostępnienie sal i pomieszczeń znajdujących się
w budynkach szkolnych oraz terenu przyszkolnego
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) i uchwały Nr XIX/106/17 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia
1 marca 2017 roku w sprawie sposobu ustalenia cen i opłat oraz zasad korzystania z obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej Gminy Miejska Górka Burmistrz Miejskiej Górki zarządza, co następuje:
§ 1. Ilekroć w Zarządzeniu jest mowa o:
1) szkole - należy przez to rozumieć zespół szkół, zespól szkolno-przedszkolny, szkołę podstawową, a także
przedszkole, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Górka;
2) godzinie - należy przez to rozumieć 60 minut.
§ 2. Sale i pomieszczenia znajdujące się w budynkach szkolnych należących do gminy Miejska Górka oraz
teren przyszkolny mogą być udostępnianie innym osobom w sposób nie kolidujący z zajęciami szkolnymi i z
uwzględnieniem stawek określonych w niniejszym Zarządzeniu.
§ 3. Ustala się następujące minimalne stawki za udostępnienie sal i pomieszczeń w budynkach szkolnych
oraz terenu przyszkolnego:

Przedmiot udostępniania
Minimalna opłata za udostępnianie
Sala lekcyjna
30 zł brutto za 1 godzinę
Sala komputerowa, językowa
40 zł brutto za 1 godzinę
Sala gimnastyczna
50 zł brutto za 1 godzinę
Świetlica
50 zł brutto za 1 godzinę
Stołówka
100 zł brutto za 1 godzinę
Miejsce
na
ustawienie
automatu 150 zł brutto miesięcznie
samosprzedającego
Pomieszczenie pod działalność sklepiku 100 zł brutto miesięcznie
szkolnego
Teren przyszkolny
150 zł brutto za dzień
§ 4. Regulamin korzystania z udostępnianych sal, pomieszczeń oraz terenu przyszkolnego określą
dyrektorzy szkół w odrębnych zarządzeniach.
§ 5. 1. Umowy o udostępnienie innym osobom sal, pomieszczeń i terenu przyszkolnego zawiera dyrektor
szkoły w ramach udzielonego przez Burmistrza Miejskiej Górki pełnomocnictwa.
2. Zwalnia się z opłat za o udostępnienie sal, pomieszczeń i terenu przyszkolnego następujące podmioty:
1) osoby fizyczne lub instytucje nieodpłatnie prowadzące zajęcia z uczniami szkoły, które wzbogacą ofertę
edukacyjną;
2) stowarzyszenia i organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Miejska Górka;
3) gabinety stomatologiczne i gabinety profilaktyki opieki zdrowotnej;
4) organizatorzy imprez zleconych przez gminę.
3. Opłaty za udostępnienie sal, pomieszczeń i terenu przyszkolnego uiszcza się w terminie 14 dni od
zawarcia umowy na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce: nr 92 8669 0001 0023
0319 2000 0013.
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy i dyrektorom szkół.
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§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Karol Skrzypczak
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