
Zarz�dzenie  Nr  P 0151 / 64 / 07 
Burmistrza Miasta Sandomierza 
z dnia 30 sierpnia 2007 roku 

 
 
w sprawie: wynajmu pomieszcze� w przedszkolach, szkołach 
podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadz�cym jest 
Gmina Miejska Sandomierz. 
 
 

Działaj�c   na   podstawie  art.  30  ust.  2  pkt  3  ustawy  z  dnia  8  marca  1990   roku  
o samorz�dzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm. / i art. 712 § 2 
Kodeksu Cywilnego,   
  
 
                       Burmistrz  Miasta  Sandomierza   zarz�dza,  co  nast�puje: 
 

§ 1. 
 
     Nieruchomo�ci   zabudowane   obiektami  publicznych  przedszkoli,  szkół  podstawowych  
     i  gimnazjów, dla których organem prowadz�cym jest Gmina Sandomierz, s�  przez Gmin�  
     oddane w u�yczenie poszczególnym o�wiatowym jednostkom organizacyjnym. 
 

§ 2. 
 
1.  U�yczaj�cy   wyra�a   zgod�   na  oddawanie   w  najem   pomieszcze�   w   przedszkolach,       
     szkołach podstawowych i gimnazjach   w   drodze   umów  / na  cele  zwi�zane  z  o�wiat�,   
     kultur�    fizyczn� i  innymi  nie  sprzecznymi   ze  statutow�  działalno�ci�  jednostek /  na    
     okres do 3 lat, według nast�puj�cych zasad: 
1)    sale gimnastyczne: 
   a) du�a sala – 50 zł. za godzin� zegarow� zaj��, 
   b) mała sala – 25 zł. za godzin� zegarow� zaj��, 
2)    sale lekcyjne:  
   a) stawka  35 zł. za godzin� zegarow� zaj��, 
   b) stawka  25 zł. za godzin� zegarow� zaj�� przy zawartych umowach długoterminowych, 
3)    sale komputerowe: 
   a) stawka 50 zł. za godzin� zegarow� zaj��, 
   b) stawka 30 zł. za godzin� zegarow� zaj�� przy zawartych umowach długoterminowych, 
4)    pomieszczenia biurowe: 
   a) stawka 200 zł. miesi�cznie, 
5)    sklepiki szkolne: 
   a) powierzchnia                          do 15 m2  – 200 zł. miesi�cznie, 
   b) powierzchnia powy�ej                 15 m2  – 300 zł. miesi�cznie, 
   c) powierzchnia powy�ej                 30 m2  – 400 zł. miesi�cznie, 
2.    Powy�sze stawki s� stawkami minimalnymi brutto. 
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§ 3. 
 
1. Przedszkola, szkoły podstawowe i  gimnazja  zobowi�zuje  si�  do  prowadzenia  „ Rejestru    
    wynajmu pomieszcze�”. 
2. Rejestr musi zawiera� co najmniej: 
   a) imi� i nazwisko osoby lub nazw� jednostki dokonuj�cej wynajmu, 
   b) dat� wynajmu, a  w  przypadku  wynajmów  godzinowych,  tak�e  liczb�  godzin  trwania   
       wynajmu, 
   c) kwot� za wynajem pomieszcze�, obliczon� zgodnie z § 2 niniejszego zarz�dzenia. 
    

 
§ 4. 

 
W przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach na tablicach ogłosze� winny 
zosta� wywieszone harmonogramy wynajmu pomieszcze�. 
 

§ 5. 
 
Wykonanie   zarz�dzenia   powierza   si�   dyrektorom  przedszkoli,  szkół  podstawowych  
i gimnazjów. 
 

§ 6. 
 
Zarz�dzenie wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 

 
 

  Burmistrz Sandomierza 
mgr in�. Jerzy Borowski 


