ZARZĄDZENIE Nr 82 /2017
Wójta Gminy Budzyń.
z dnia 28 sierpnia 2017 r.
w sprawie ustalenia zasad korzystania z mienia komunalnego pozostającego w zarządzie
jednostek organizacyjnych gminy Budzyń.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§1
Pomieszczenia wraz z ich wyposażeniem w budynkach pozostających w zarządzie jednostek
organizacyjnych :
- Dziennego Domu Pomocy Społecznej,
- Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu ul. Rogozińska 52,
- Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu Os. Wierzbowe 7,
- Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wyszynach,
- Przedszkola Samorządowego w Budzyniu,
- Przedszkola Samorządowego imienia „Koziołka Matołka” w Wyszynach,
- Hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu,
ul. Rogozińska 52,
mogą być udostępniane odpłatnie osobom fizycznym, prawnym i innym jednostkom
organizacyjnym. Pomieszczenia mogą być udostępniane tylko wówczas gdy nie będzie
kolidowało z wykonywaniem zadań statutowych w poszczególnych Jednostkach
Organizacyjnych, za uprzednią zgodą dyrektora jednostki (osoby zarządzającej obiektem).
§2
1. Pomieszczenia wraz z ich wyposażeniem udostępniane są odpłatnie.
2. Ustala się stawki opłat za udostępnianie pomieszczeń wraz z ich wyposażeniem według
następującego cennika w kwocie netto:
1) Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Budzyniu
a) za wynajem stołówki wraz z kuchnią:
- za jedną dobę (do 24 godzin)
- za dwie doby (od 24 do 48 godzin)
b) za wynajem stołówki:
- za 1 godzinę (do 9 godzin)
- za 1 dobę (od 10 do 24 godzin)
- za każdą następną rozpoczętą dobę

190,00 zł
280,00 zł
10,00 zł
100,00 zł
100,00 zł

2) Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu, ul. Rogozińska 52
- za wynajem sali lekcyjnej za 1 godz.
20,00 zł
- za wynajem auli:
a) do celów konferencyjnych, wykładowych, bankietowych itp.:
- za pierwszą godzinę
50,00 zł

- za każdą rozpoczętą następną godzinę
b) do celów sportowo-rekreacyjnych:
- za 1 godz. przy wynajęciu jeden raz w tygodniu
- za każdą następną godzinę w tym samym tygodniu
- za wynajem stołówki wraz z kuchnią:
1/ do 5 godzin włącznie
2/ za każdą rozpoczętą godzinę (ponad 5 godzin)

20,00 zł
30,00 zł
20,00 zł
100,00 zł
20,00 zł

- za wynajem pracowni komputerowej z jedną godzinę od jednego stanowiska
komputerowego
5,00 zł
3) Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu, Os. Wierzbowe 7
- za wynajem sali lekcyjnej za 1 godz.
10,00 zł
- za wynajem sali stołówki za 1 godz.
20,00 zł
- za wynajem sali gimnastycznej za 1 godz.
20,00 zł
4) Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Wyszynach
- za wynajem sali lekcyjnej za 1 godz.
10,00 zł
- za wynajem sali gimnastycznej za 1 godz.
50,00 zł
5) Przedszkole Samorządowe w Budzyniu
- za wynajem sali lekcyjnej za 1 godz.

8,00 zł

6) Przedszkole Samorządowe imienia „Koziołka Matołka” w Wyszynach
- za wynajem sali lekcyjnej za 1 godz.
8,00 zł
7) Hala sportowa przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich
w Budzyniu, ul. Rogozińska 52
1. Za korzystanie z całej płyty boiska
- za pierwszą godzinę
70,00 zł
- za każdą następną godzinę
50,00 zł
2. Za korzystanie z 1/3 płyty boiska
- za pierwszą godzinę
- za każdą następną godzinę

35,00 zł
25,00 zł

3. Za wynajęcie całej hali – za godzinę :
1/ bezpłatne imprezy organizowane przez : kluby, instytucje, LZS
z terenu Gminy Budzyń
50,00 zł
2/ płatne imprezy organizowane przez : kluby, instytucje, LZS
z terenu Gminy Budzyń
75,00 zł
3/ pozostałe imprezy
100,00 zł
4. Za korzystanie z siłowni:
- za wejście, bez ograniczeń czasowych
- karnet na 8 wejść dla mężczyzny
- karnet na 8 wejść dla kobiety

4,00 zł
28,00 zł
22,00 zł

§3
Do stawek określonych w § 2 ust. 2 dolicza się podatek VAT w aktualnie obowiązującej
wysokości.
§4
Opłaty związane z wynajmem pomieszczeń wraz z ich wyposażeniem, o których mowa w § 2
ust. 2, dokonuje się na rachunek bankowy poszczególnych jednostek po ich udostępnieniu.
§5
1. Zwalnia się z odpłatności, o której mowa w § 2 ust. 2 zarządzenia:
- organizacje pożytku publicznego, organizacje społeczne i polityczne działające na terenie
gminy Budzyń oraz inne jednostki organizacyjne, które z tytułu prowadzonej działalności nie
uzyskują dochodów (prowadzą działalność non – profit).
2. Zwalnia się z odpłatności wymienionej w § 2 ust. 2 zarządzenia :
- Ludowe Zespoły Sportowe z terenu gminy Budzyń zrzeszone w Gminnym Zrzeszeniu
LZS, które korzystają z obiektów sportowych w ilości 10 godzin w roku kalendarzowym.
3. Zwalnia się z odpłatności, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 7 zarządzenia:
- uczniowskie Kluby Sportowe z terenu gminy Budzyń,
- dzieci i młodzież do lat 18 zrzeszone w klubach z terenu gminy Budzyń
§6
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych wymienionych
w § 1 zarządzenia.
§7
Traci moc Zarządzenie Nr 1204/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 01 grudnia 2016 r.
w sprawie ustalenia zasad korzystania z mienia komunalnego pozostającego w zarządzie
jednostek organizacyjnych gminy Budzyń.
§8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01 września
2017 r..

