
ZARZĄDZENIE NR 54/17 

WÓJTA GMINY GNOJNO 

z dnia 16 października 2017 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z niektórych obiektów użyteczności publicznej  

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., 

poz. 446 ze zm.) i § 6 uchwały nr XII/75/11 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zasad 

korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej zarządza się, co następuje: 

§ 1.1. Wysokość opłat określa iloczyn czasu korzystania z obiektu i odpowiedniej stawki określonej w § 2. 

2. Czas korzystania z obiektu określa się w godzinach zegarowych (z dokładnością do 0,5 godz.) i liczy się 

od zajęcia obiektu przez korzystających do jego opuszczenia. 

3. Dochody z tytułu korzystania z obiektu stanowią dochód własny gminy. 

4. Sale w obiekcie mogą być udostępnione odpłatnie po wcześniejszym uzgodnieniu z zarządcą obiektu. 

5. Zasady udostępniania obiektów określa załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2.1. Ustala się następujące wysokości stawek opłat za korzystanie z niektórych obiektów użyteczności 

publicznej Gminy Gnojno: 

1) sala lekcyjna – 30 zł/godz.; 

2) pracownia komputerowa – 50 zł/godz.; 

3) sala konferencyjna w urzędzie – 30 zł/godz.; 

4) sala gimnastyczna – 30 zł/godz.; 

5) sala w świetlicy wiejskiej, strażnicy – 30 zł/godz. 

2. Wszystkie stawki określone w ust. 1 zawierają należny podatek VAT. 

§ 3.1. W przypadku zamiaru korzystania z obiektu przez okres dłuższy niż jednorazowe wynajęcie, 

korzystający zawierają z zarządcą obiektu umowę określającą prawa i obowiązki stron, godziny korzystania 

z obiektu, okres trwania umowy oraz sposób i termin dokonywania zapłaty. 

2. W przypadku jednorazowego korzystania z obiektu użytkownicy są obowiązani do uiszczenia wpłaty 

gotówki zarządcy obiektu lub osobie odpowiedzialnej za pobieranie opłat. Na potwierdzenie wpłaty wpłacający 

otrzymuje dowód wpłaty (druk KP). 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół i kierownikom jednostek organizacyjnych 

gminy. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2017 r. 

WÓJT 

Zbigniew Janik
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Załącznik do zarządzenia nr 54/17 

Wójta Gminy Gnojno 

z dnia 16 października 2017 r. 

 

ZASADY UDOSTĘPNIANIA OBIEKTU 

1) Z obiektu mogą korzystać tylko osoby, które uiszczą wymaganą opłatę jednorazową lub posiadają 

podpisaną umowę o wynajem sali. 

2) Po podpisaniu umowy osoba wynajmująca wpłaca należność przelewem na konto Gminy Gnojno: BS 

Szydłów, 06 8521 0006 2001 0004 3430 0005 w terminie (terminach) określonym w umowie. 

3) W razie nie dokonania opłaty w wyznaczonym terminie korzystanie z obiektu nie będzie możliwe. 

4) W razie jednorazowego wynajęcia sali, opłatę gotówką może pobrać dyrektor szkoły, opiekun sali lub 

zarządca obiektu, który wypisze dowód zapłaty i odnotuje w zeszycie wynajmu datę i czas wynajmu oraz 

pobraną wpłatę. 

5) Po zakończeniu miesiąca gotówkę z tytułu wynajmu obiektu dyrektor szkoły (zarządca obiektu) wpłaca na 

konto Gminy Gnojno. 

6) Wszyscy korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania przepisów porządkowych 

obowiązujących w obiekcie. 

7) Korzystający z obiektu zobowiązani są do pokrycia szkód powstałych z ich winy. 

8) Najemca powinien poinformować dyrektora szkoły (zarządcę obiektu) o wszelkich usterkach, zniszczeniu 

sprzętu lub innych sytuacjach wymagających interwencji. 
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