
 

ZARZĄDZENIE  Nr Or.I.0050.37.2017  

Burmistrza Gogolina 

z dnia 22 lutego 2017 r. 
 

w sprawie ustalenia wysokości minimalnych cen i opłat (brutto) za pozastatutowe 

korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w przedszkolach, 

szkołach podstawowych i zespole szkół na terenie gminy Gogolin. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z. 2016 r. poz. 446). oraz § 5 uchwały Rady Miejskiej Gminy Gogolin  

nr XXV/263/2012 z dnia 05 grudnia 2012 r. w sprawie zasad korzystania z obiektów i 

urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania minimalnych cen i opłat za 

korzystanie z tych obiektów i urządzeń,  Burmistrz Gogolina zarządza co następuje: 

 

§ 1 Ustala się następujące wysokości minimalne cen i opłat (brutto) za pozastatutowe     

      korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w   

      przedszkolach, szkołach podstawowych i zespole szkół na terenie gminy Gogolin: 

 

1) Za dzierżawę pomieszczeń filii w Górażdżach Publicznego Przedszkola nr 1  

w Gogolinie ustala się stawkę: za 1 m² - 4 zł. w skali miesiąca; 

2) Za wynajem przez osoby prawne i fizyczne sali dydaktycznej w Publicznym 

Przedszkolu nr 3 w Gogolinie ustala się stawkę: 45 zł/godz; 

3) Za wynajem przez osoby prawne i fizyczne pomieszczeń przy Publicznej 

Szkole Podstawowej w Malni ustala się stawkę: sala lekcyjna 5 zł./godz., sali 

gimnastycznej 20 zł. /godz. Za wynajem pomieszczeń Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Gogolinie, ustala się czynsz w wysokości 316,00 zł. za miesiąc; 

4)  Za wynajem przez osoby prawne i fizyczne pomieszczeń przy Publicznej 

Szkole Podstawowej w Kamieniu Śląskim ustala się stawkę: sala lekcyjna  

7 zł./godz., sali gimnastycznej 20 zł. /godz; 

5) Za wynajem przez osoby prawne i fizyczne pomieszczeń przy Publicznej 

Szkole Podstawowej nr 2 w Gogolinie ustala się stawkę: sala lekcyjna  

15 zł./godz., sali gimnastycznej 30 zł. /godz; 

6) Za wynajem przez osoby prawne i fizyczne pomieszczeń przy Publicznej 

Szkole Podstawowej nr 3 w Gogolinie ustala się stawkę: sala lekcyjna  

15 zł./godz; 

7) Za wynajem przez osoby prawne i fizyczne pomieszczeń przy Zespole Szkół  

w Gogolinie ustala się stawkę: sala lekcyjna 22 zł./godz., sala gimnastyczna 

 40 zł./godz. ,gabinet stomatologiczny  za 1 m² - 14 zł. w skali miesiąca; 

8) Za wynajem pomieszczeń na działalność żłobka w Zespole Szkół w Gogolinie 

ustala się stawkę za 1 m² - 4,65 zł. w skali miesiąca; 

9) Za korzystanie z innych pomieszczeń w budynkach oświatowych:  punkty 

handlowe, punkty ksero itp. ustala się czynsz w wysokości minimalnej 5 zł/m² 

za miesiąc; 

10) Za korzystanie z gabinetów pielęgniarek ustala się czynsz w wysokości 

minimalnej 25 zł./miesiąc; 

11) Za ustawienie w budynku automatów usługowych do napojów, batoników itp. 

ustala się opłatę w wysokości minimalnej 50 zł/automat na miesiąc; 

12) Za wynajem gruntu na terenie placówki, w celu ustawienia reklam ustala się 
opłatę w wysokości minimalnej 160 zł na rok kalendarzowy; 



13) Za wynajem 35 m² powierzchni dachu budynku pod konstrukcję wsporczą dla 

anten telefonii komórkowej oraz kontenerów na urządzenia zasilanych z 

przyłącza miejscowego ustala się czynsz w wysokości minimalnej 3.300,00 zł 

za miesiąc; 

14) Za wynajem gruntu na terenie placówki, w celu ustawienia reklam ustala się 
opłatę w wysokości minimalnej 160 zł na rok kalendarzowy. 

 

 

 

§ 2  Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom placówek oświatowych w Gminie  

       Gogolin. 

 

§ 3  Traci moc Zarządzenie Nr Or.I.0050.153.2014 z dnia 08 grudnia 2014 r. w sprawie   

       ustalenia wysokości minimalnych cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i   

       urządzeń użyteczności publicznej w przedszkolach, szkołach podstawowych i zespole  

       szkół   terenie gminy Gogolin.  

 

§ 4   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r. 

 

 


