
ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.232.2019
WÓJTA GMINY GORZYCE

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem lub dzierżawę obiektów i terenów 
przekazanych placówkom oświatowym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gorzyce

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustalić minimalne stawki czynszu za najem lub dzierżawę obiektów i terenów przekazanych 
placówkom oświatowym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gorzyce, w następujących 
wysokościach:

1) na cele handlowe - 5,00 zł za 1m2 dziennie,

2) na potrzeby stacji telefonii komórkowej lub Internetu – 150,00 zł za 1 m2 miesięcznie,

3) na cele reklamowe - 25,00 zł za 1m2 miesięcznie,

4) na organizowanie kursów, szkoleń – 30,00 zł za 1 godzinę, niezależnie od udostępnionej powierzchni,

5) na organizowanie odczytów, prelekcji – 30,00 zł za 1 godzinę, niezależnie od udostępnionej powierzchni,

6) na organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych, imprez i zawodów sportowych oraz imprez 
integracyjnych – 30,00 zł za 1 godzinę,

7) na organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych (treningi) organizowanych przez kluby sportowe, Rady 
Rodziców, organizacje społeczne z terenu Gminy Gorzyce oraz młodzież uczącą się do lat 20 – 5,00 zł za 
1 godzinę,

8) na potrzeby urządzeń teletechnicznych – 120,00 zł miesięcznie od zabudowanych urządzeń,

9) na inne cele, niż wymienione w pkt 1-8 – 10,00 zł za godzinę, niezależnie od udostępnionej powierzchni.

2. Stawki wymienione w ust. 1 są kwotami netto, do stawek należy doliczyć podatek od towarów i usług 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Sposób rozliczenia kosztów zużycia mediów określi Dyrektor w umowie z podmiotem korzystającym 
z obiektów i terenów.

§ 2. 1. W przypadku korzystania z obiektów i terenów przekazanych placówkom oświatowym, o których 
mowa w § 1. 1., przez kluby sportowe, Rady Rodziców, organizacje społeczne z terenu Gminy Gorzyce oraz 
młodzież uczącą się do lat 20, istnieje możliwość indywidualnego zwolnienia z czynszu za najem lub 
dzierżawę.

2. Sposób rozliczenia kosztów zużycia mediów określi Dyrektor w umowie z podmiotem korzystającym 
z obiektów i terenów.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr ORG.0050.381.2016 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 28 grudnia 2016 r. 
w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem lub dzierżawę obiektów i terenów przekazanych 
placówkom oświatowym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gorzyce.
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§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

 

Wójt Gminy Gorzyce

Daniel Jakubczyk
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