
RADY GMINY OŚWIĘCIM

z dnia 20 maja 2015 r.

w sprawie: minimalnych stawek opłat za korzystanie z lokali w placówkach oświatowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 z późn. zm.) Rada Gminy Oświęcim uchwala co 

następuje:

(1) § 1 ust. 8 dodany przez § 1 uchwały nr XII/124/15 z dnia 21 października 2015 r. (Małop.15.6188) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 17 listopada 
2015 r.

UCHWAŁA Nr VIII/70/15

§  1. 

1. Ustala się stawki za każdą rozpoczętą godzinę (60 minut) najmu lokali w placówkach oświatowych stanowiących mienie komunalne, bądź będących w 
zarządzaniu przez Gminę Oświęcim, udostępnionych na podstawie umowy zawartej z dyrektorem placówki oświatowej w wysokości:

1)  hala gimnastyczna w Rajsku 80,00 złotych, (1/2 hali 40 zł)

2)  sale gimnastyczne w szkołach 40,00 złotych,

3)  sala wyposażona w urządzenia do ćwiczeń siłowych i wydolnościowych 46,00 złotych,

4)  sala lekcyjna 26,00 złotych,

5)  sala lekcyjna wynajęta do prowadzenia zajęć dodatkowych wyłącznie dla uczniów ze szkoły, w której sala jest wynajmowana 15,00 złotych,

6)  pracownia komputerowa 46,00 złotych,

7)  pracownia językowa 36,00 złotych.

2. Opłata miesięczna ryczałtowa za wynajęcie pomieszczeń na sklepik 350,00 złotych.

3. Opłata miesięczna ryczałtowa za postawienie automatu do sprzedaży napoi, kanapek oraz słodyczy 150,00 złotych.

4. Opłata za każdy dzień wynajęcia powierzchni ogrodzenia lub ściany zewnętrznej na cele reklamowe wynosi 0,60 zł za każdy 1m reklamy.2 

5. Do opłaty wymienionej w ust. 2 i 3 dolicza się opłatę podatku od nieruchomości poniesioną przez wynajmującego, proporcjonalnie do zajmowanej 
powierzchni.

6. W przypadku gdy wynajmujący jest płatnikiem podatku VAT do stawek wymienionych w ust. 1 nalicza się należną stawkę podatku VAT.

7. Minimalne miesięczne stawki czynszu lokali wynajmowanych na cele oświaty niepublicznej wynoszą 1,03 zł / m .2

8.  (1)  Upoważnia się Wójta Gminy do stosowania czasowych zniżek w stawkach określonych w ust. 1 na wniosek kierowany wraz z uzasadnieniem 
przez zarządcę obiektu.

§  2. Opłaty, o których mowa w § 1 podlegać będą corocznemu podwyższeniu o 3 % z początkiem każdego roku kalendarzowego.

§  3. Dochody uzyskane z wynajmu są dochodami gminy.

§  4. Traci moc Uchwała Nr XLI/316/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 26 czerwca 2013 r.

§  5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oświęcim.

§  6. Uchwała podlega ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.

Wejście w życie: 1 września 2015 r.
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