
 

 

UCHWAŁA NR XXXI/249/17 

RADY GMINY W DRWINI 

z dnia 26 stycznia 2017 roku 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem pomieszczeń i urządzeń szkolnych w szkołach, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Drwinia 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 

o gospodarce komunalnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 573) Rada Gminy w Drwini: 

§ 1. Uchwala wysokość opłat za wynajem pomieszczeń i urządzeń szkolnych, stanowiących własność Gminy 

Drwinia. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) szkole - należy przez to rozumieć szkołę, dla której organem prowadzącym jest Gmina Drwinia, 

2) pomieszczeniach i urządzeniach szkolnych - należy przez to rozumieć wszelkie pomieszczenia w szkołach 

wraz z wyposażeniem, a także inne powierzchnie użytkowe będące w posiadaniu szkoły. 

§ 3. 1. Ustala się następującą wysokość opłat za każdą rozpoczętą godzinę zegarową wynajmu pomieszczeń 

i urządzeń szkolnych: 

1) boisko sportowe - 40 zł netto, 

2) sala gimnastyczna: 

a) w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Mikluszowicach - kwota 40 zł netto, 

b) w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Drwini - kwota 40 zł netto, 

c) w Zespole Szkół w Grobli - kwota 30 zł netto, 

3) inne pomieszczenia przewidziane do wynajęcia - kwota 30 zł netto. 

2. Do opłat określonych w ust. 1 doliczany będzie podatek VAT w wysokości określonej w powszechnie 

obowiązujących przepisach dotyczących podatku VAT. 

§ 4. Opłaty wskazane w § 3 uchwały obejmują koszty eksploatacji pomieszczeń i urządzeń szkolnych, a w 

szczególności: energii elektrycznej, cieplnej, wody, ścieków, a także utrzymania porządku i czystości. 

§ 5. 1. Z opłat określonych w § 3 niniejszej uchwały zwolnieni są: 

1) dzieci i młodzież szkolna z terenu Gminy Drwinia w grupach zorganizowanych z opiekunem, 

2) organizatorzy imprez charytatywnych, 

3) organizatorzy imprez odbywających się pod patronatem Wójta Gminy Drwinia. 
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2. Oprócz zwolnień określonych w ust. 1 Wójt Gminy może zwolnić lub udzielić ulgi w opłacie na 

indywidualny wniosek uzasadniony względami ekonomicznymi lub społecznymi oraz w sytuacjach mających 

znaczenie dla promocji Gminy. 

§ 6. Wyłącza się całkowicie spod opłat pomieszczenia, które zostały zrealizowane przy udziale środków 

zewnętrznych, a umowa dofinansowania wyłącza możliwość pobierania opłat. 

§ 7. Dyrektorzy szkół na podstawie posiadanego pełnomocnictwa upoważnieni są do wydania regulaminu 

korzystania z pomieszczeń i urządzeń szkolnych oraz zawierania pisemnych umów dotyczących wynajmowania 

pomieszczeń i urządzeń szkolnych. 

§ 8. Dochody uzyskane z wynajmu pomieszczeń i urządzeń szkolnych są dochodami Gminy Drwinia. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drwinia. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego.    

  

 Przewodniczący Rady Gminy w Drwini 

 

 

Roman Gołębiowski 
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