
 
Zarządzenie nr 2/2022/23 

 

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej  

im. Józefa Piłsudskiego 

w Gidlach 

z dnia 26 października 2022 r. 

  

w sprawie cennika opłat za wynajem nieruchomości i ruchomości 

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego 

w Gidlach 

  

Na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) oraz na podstawie art. 106, 

ust. 2,3,4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe ( Dz.U.2021.0.1082) zarządza 

się, co następuje: 

 

§1. 

 

Ogłasza się w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia cennik opłat  za wynajem 

nieruchomości i ruchomości w Publicznej Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego         

w Gidlach. 

 

§2. 

Zarządzenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej 

im. Józefa Piłsudskiego w Gidlach oraz rejestrze zarządzeń. 

§3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26.10.2022 r. 

  

  

                                   

  

 



 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2022/23 

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej  im. Józefa Piłsudskiego w Gidlach 

  

 Cennik opłat za wynajem nieruchomości i ruchomości  

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego 

w Gidlach 

  

§ 1. 

Opłata za wynajem sali gimnastycznej indywidualnie lub dla grup 

do 15 osób (w tym korzystanie z toalety) wynosi: 

      60 zł brutto za jedną godzinę 

§ 2. 

Opłata za wynajem sal lekcyjnych indywidualnie lub dla grup do 15 osób (w tym korzystanie 

z toalety) wynosi: 

a)      50 zł brutto za jedną godzinę bez korzystania z pomocy dydaktycznych szkoły, 

b)      60 zł brutto z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych szkoły. 

 

§ 3. 

Opłata za wynajem sal multimedialnych indywidualnie lub dla grup 

do 15 osób wynosi  120 zł brutto za jedną godzinę.  

§ 4. 

Opłata za wynajem boiska szkolnego wynosi 30 zł brutto za jedną godzinę.  

§ 5. 

Opłata  za wynajem sklepiku szkolnego wynosi 250 zł brutto za jeden miesiąc.  

§ 6. 

Jedną godziną jest godzina zegarowa, czyli 60 minut.  

 



§ 7. 

Osoby chętne do korzystania z wynajmu pomieszczeń zobowiązane są do kontaktu 

z sekretariatem szkoły: tel. 34/3272127 lub e-mail: sekretariat@pspgidle.pl 

§ 8. 

1.Szczegółowe warunki najmu określa umowa najmu. 

2. Osoby wynajmujące nieruchomości lub ruchomości są zobowiązane do dokonania zapłaty 

w terminie zawartym w umowie najmu. 

3. W przypadku jednorazowego wynajmu sali gimnastycznej osoba wynajmująca 

zobowiązana jest do uiszczenia opłaty na konto  Publicznej Szkoły Podstawowej im. Józefa 

Piłsudskiego w Gidlach 

 

nr konta: 17826710192003100855020001 i okazania go w dniu wynajmu osobie sprawującej 

nadzór nad salą. 

  

 


