
Zarządzenie Nr 220.2019 
Burmistrza Krynicy-Zdroju 
z dnia 12 września 2019 r. 

w sprawie ustalenia opłat minimalnych za wynajem pomieszczeń i powierzchni 
szkolnych oraz określenia zasad ich wynajmowania na okres do 3 lat w przedszkolach, 
szkołach podstawowych i zespołach szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Krynica-Zdrój. 

Na podstawie art. 30, ust 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U . z 2018 poz. 994 ze zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1 
Zarządzenie określa zasady wynajmowania pomieszczeń znajdujących się w szkołach 

obiektach przedszkolnych i szkolnych. 

§ 2 

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o: 

1) obiektach szkolnych - należy przez to rozumieć przedszkola, szkoły podstawowe, oraz 
zespoły szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krynica-Zdrój 
2) pomieszczeniach - należy przez to rozumieć wszelkie pomieszczenia usytuowane w 
obiektach szkolnych wraz z wyposażeniem, w tym sale dydaktyczne, sale gimnastyczne, 
specjalistyczne w tym komputerowe, stołówki, a także inne pomieszczenia użytkowe które są 
w dyspozycji szkoły. 

§ 3 

ł. Do wynajęcia pomieszczeń szkolnych (na cele związane z oświatą, kultura fizyczną i 
innymi nie sprzecznymi ze statutową działalnością jednostek) upoważnia się Dyrektorów 
jednostek oświatowych na podstawie i w granicach udzielonego przez Burmistrza Krynicy-
Zdroju pełnomocnictwa. 
2. Udostępnianie pomieszczeń i obiektów sportowych nie może kolidować z realizacją 
zadań statutowych placówki oświatowej. 
3. Dyrektor jednostki oświatowej ma obowiązek zgłosić fakt zawarcia umowy do CK-AO w 
Krynicy-Zdroju w terminie 7 dni od jej zawarcia. 

§ 4 

Wynajmu pomieszczeń dokonuje się na podstawie pisemnej umowy, która powinna zawierać: 
ł. dokładne określenie osoby (prawnej lub fizycznej) wynajmującej, w przypadku osoby 
prowadzącej działalność gospodarczą wraz z podaniem numeru NIP i podstawy działalności, 
a w przypadku podmiotów wpisanych do K R S z podaniem nr wpisu. 
2. określenie pomieszczeń lub powierzchni szkolnej oddawanej w wynajem, 
3. określenie sposobu użytkowania pomieszczeń, 
4. określenie praw i obowiązków stron, dni i godziny korzystania z pomieszczeń, wysokość 
opłaty, okres trwania umowy oraz zasady jej rozwiązania, 
5. wysokość opłaty w wysokości netto. 
5.1. do stawki netto dolicza się należny podatek V A T zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
5.2. klauzulę, że w przypadku zwłoki w zapłacie za co najmniej dwa pełne okresy płatności, 
umowa może zostać wypowiedziana bez zachowania terminów wypowiedzenia. 
6. zakaz użyczania, podnajmowania lub oddawania w użytkowanie osobom trzecim bez 
zgody Dyrektora placówki. 



7. zobowiązanie do informowania placówki i uzyskania ewentualnej zgody Dyrektora 
placówki na zmianę charakteru prowadzonej działalności w lokalu, pod rygorem rozwiązania 
umowy w trybie natychmiastowym, 
8. zobowiązania do utrzymania w należytym stanie sanitarnym i technicznym pomieszczeń 
przez najemcę, 
9. zasady odpowiedzialności najemcy za przedmiot najmu za zniszczenie, uszkodzenie bądź 
braki w wyposażeniu, a także zniszczenie pomieszczenia szkolnego. 

§5 

Pomieszczenia szkolne mogą zostać wynajęte na czas oznaczony, nie dłużej niż 3 lata. 

§ 6 

ł. Ustala się minimalne stawki za każdą rozpoczęta godzinę wynajmu zgodnie z załącznikiem 
nr 1 do zarządzenia. 
2. Ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia, stawki ryczałtowe wynajmu 
pomieszczeń na prowadzenie zajęć treningowych dla dzieci i młodzieży oraz 
zorganizowanych grup z terenu Gminy Krynica-Zdrój przez 
a) organizacje pozarządowe, 
b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku 
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do 
innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i 
wyznania, jeżeli ich cele obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, 
c) spółdzielnie socjalne, 
d) spółki akcyjne i spółki z ograniczona odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące 
spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j 
Dz. U . z 2018 r. poz. 1263), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają 
całość dochodu na realizacje celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału 
miedzy swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników 
e) osoby fizyczne. 
3. Ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia, stawki ryczałtowe wynajmu 
pomieszczeń na prowadzenie zajęć (innych niż sportowe) dla dzieci i młodzieży z terenu 
Gminy Krynica-Zdrój. 
4. Powyżej limitów ustalonych jak w w/w załączniku Nr 2 i 3 do zarządzenia stosuje się 
stawki określone w załączniku Nr ł. 
5. Czas korzystania z pomieszczeń określa się w pełnych godzinach zegarowych i liczy od 
zajęcia obiektu, do jego opuszczenia przez użytkownika. 

§ V 

Stawki określone w § 6 pkt 1,213 zarządzenia nie mają zastosowania: 

1. w przypadku wynajmu obiektów na prowadzenie stołówek szkolnych, sklepików 
szkolnych, wypoczynku dla dzieci w okresie ferii zimowych, zielonych szkół oraz 
organizacje kolonii letnich - w tym przypadku Dyrektor jednostki organizacyjnej 
stosuje stawkę najmu wynikającą z przeprowadzonego postępowania na prowadzenie 
tego rodzaju działalności, 

2. projektów unijnych - w takiej sytuacji mają zastosowanie odrębne uregulowania 
uwzględniające wytyczne burmistrza oraz reguły projektowe. 

§ 8 

Za czas nieobecności na treningu, a nie zgłoszony najpóźniej w danym dniu treningowym, 
w/w podmioty ponoszą opłatę w wysokości 'A stawki określonej w załączniku o którym 
mowa w § 6 ust ł za każdą godzinę treningową, zgodnie z ustalonym harmonogramem. 



§ 9 

1. Opłatę za wynajem uiszcza się na konto poszczególnych placówek oświatowych, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Krynica-Zdrój. 
2. Dochody uzyskane z wynajmu są dochodami Gminy. 

§10 

Nieodpłatnie udostępnia się określone w § 2 pomieszczenia w szczególności na: 
1) wybory i referenda, zebrania, spotkania z mieszkańcami organizowane przez Burmistrza 
Krynicy-Zdroju, Radę Miejska - będąca wynikiem statutowej działalności tych organów, 
2) organizację narad, konferencji, szkoleń, kursów organizowanych przez organ prowadzący i 
sprawujący nadzór pedagogiczny, 
3) imprezy, zabawy a także zajęcia edukacyjne służące wszystkim wychowankom 
organizowane nieodpłatnie na wniosek placówki oświatowej dla dzieci w wieku 
przedszkolnym oraz dla uczniów szkół podstawowych i zespołów szkół, prowadzonych przez 
Gminę Krynica-Zdrój, 
4) imprezy, zabawy a także zajęcia edukacyjne o charakterze niekomercyjnym organizowane 
przez jednostki organizacyjne prowadzone przez Gminę Krynica-Zdrój, 
5) organizację zabaw, imprez i uroczystości okolicznościowych, kulturalnych oraz wszelkich 
innych związanych z działalnością przedszkola, szkoły czy zespołu szkół organizowanych 
przez Rady Rodziców 
6. rzecz zakładowej organizacji związkowej zrzeszającej pracowników oświaty do 
wykonywania działalności związkowej na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o 
związkach zawodowych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 263). 

§11 
Po zakończeniu roku budżetowego, w terminie nie później niż do dnia 15 lutego roku 
następnego, wynajmujący (dyrektorzy placówek oświatowych) przedstawiają Burmistrzowi 
Krynicy-Zdroju sprawozdanie z realizacji niniejszego zarządzenia według wzoru określonego 
załączniku nr 4. 

§ 12 
Umowy najmu pomieszczeń szkolnych zawarte do dnia podjęcia niniejszego zarządzenia 
obowiązują do czasu ich wygaśnięcia lub okresu wypowiedzenia. 

§13 

Zobowiązuje się dyrektorów szkół do: 
ł) opracowania regulaminów w sprawie zasad wynajmu i korzystania z 

obiektów/pomieszczeń szkolnych, 
2) sprawowania nadzoru w czasie wynajmu powierzchni szkolnych. 

§14 

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorom placówek oświatowych oraz 
Dyrektorowi CK-AO w Krynicy-Zdroju. 

§15 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

§ 16 
Z dniem określonym w § 15 traci moc: 

- zarządzenie nr 101.2019 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2019 roku. 

B U 



Załącznik nr ł 
do zarządzenia Nr 220.2019 
Burmistrza Krynicy-Zdroju 
z dnia ł2 września 20ł9 r. 

Minimalne stawki (netto)' najmu pomieszczeń będących w użytkowaniu szkół, przedszkoli i zespołów szkół prowadzonych przez Gminę 
Krynica-Zdrój. 

L.p. Wyszczególnienie 

Sala gimnastyczna 

Sala 
lekcyjna 

Sale 
specjalistyczne 

w tym 
pracownia 

komputerowa 

Aula 

Sala do gimnastyki 
korekcyjnej i ćwiczeń 

Powierzchnie 
pod automat 
yendingowy 

Pokoje gościnne 

L.p. Wyszczególnienie 

Cale 
boisko 

Polowa 
boiska 

Cale 
boisko 

Polowa 
boiska Sala 

lekcyjna 

Sale 
specjalistyczne 

w tym 
pracownia 

komputerowa 

Aula 

Sala do gimnastyki 
korekcyjnej i ćwiczeń 

Powierzchnie 
pod automat 
yendingowy 

Pokoje gościnne 

L.p. Wyszczególnienie 
Od poniedziałku 

do piątku 

Sobota, 
niedziela, inne 
dni wolne od 

pracy 

Sala 
lekcyjna 

Sale 
specjalistyczne 

w tym 
pracownia 

komputerowa 

Aula 
Od 

poniedziałku 
do piątku 

Sobota, 
niedziela, inne 
dni wolne od 

pracy 

Powierzchnie 
pod automat 
yendingowy w sezonie 

L.p. Wyszczególnienie 

za 1 godzinę zegarową w zł 

Powierzchnie 
pod automat 
yendingowy 

letnim* zimowym** 

1 Zespól Szkolno-Przed.szkoiny Nr 1 
w Kr\'nicy-Zdroju 50 X x x 70 xxx 50 80 xxx xxx xxx 100 zl za 

Iszt/mies. X x x xxx 

2 
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. 
Polskich Olimpijczyków w 
Krynicy-Zdroju 

70 40 100 70 50 80 100 60 80 100 zl za 
Iszt/mies. X x x xxx 

3 Samorządowe Centrum Edukacji 
Szkolnej z/s w Bereście xxx X x x xxx xxx 50 80 xxx 40 60 lOOzIza 

Iszt/mies. 
X x x xxx 

4 Samorządowe Centrum Edukacji 
Szkolnej z/s w Tyliczu 70 X x x 100 xxx 50 80 xxx 60 80 100 zl za 

Iszt/mies. 
25 

zl/osobodzień 
35 

zl/osobodzień 

5 Szkoła Podstawowa im Zbigniewa 
Wodeckiego w Piorunce xxx X x x xxx xxx 50 80 xxx 40 60 100 zl za 

Iszt/mies. X x x xxx 

6 Gminne Przedszkole Nr 2 „Mali 
Odkrywcy" w Krynicy-Zdroju xxx X x x xxx xxx 50 xxx xxx xxx xxx 100 zl za 

Iszt/mies. X x x xxx 

7 Szkoła Podstawowa w Polanach xxx X x x xxx xxx 50 80 xxx xxx xxx lOOzIza 
Iszt/mies. X x x xxx 

* 01 kwietnia-31 października 

** od 01 listopada - 31 marca 

' do stawki netto dolicza się należny podatek V A T zgodnie z obowiązującymi przepisami 



Załącznik nr 2 
do zarządzenia Nr 220.2019 
Burmistrza Krynicy-Zdroju 
z dnia 12 września 2019 r. 

Minimalne stawki ryczałtowe (netto)' najmu sali gimnastycznej/sali do gimnastyki korekcyjnej i ćwiczeń przez podmioty o których mowa 
w § 6 ust. 2 zarządzenia. 

L.p. Wyszczególnienie 

Od poniedziałku do piątku 

L.p. Wyszczególnienie 
do 10 h miesięcznie 11-15 h miesięcznie 16 h i więcej 

1 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Krynicy-Zdroju 200 300 400 

2 Szkota Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Krynicy-
Zdroju 

280 420 540 

3 Samorządowe Centrum Edukacji Szkolnej z/s w Bereście 160 240 320 
4 Samorządowe Centrum Edukacji Szkolnej z/s w Tyliczu 200 300 400 
5 Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Wodeckiego w Piorunce 160 240 320 

' do stawki netto dolicza się należny podatek V A T zgodnie z obowiązującymi przepisami 



Załącznik nr 3 
do zarządzenia Nr 220.2019 
Burmistrza Krynicy-Zdroju 
z dnia 12 września 2019 r. 

Minimalne stawki ryczałtowe (netto)' najmu na prowadzenie zajęć (innych niż sportowe) dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krynica-
Zdrój przez podmioty o których mowa w § 6 ust. 3 zarządzenia. 

Od poniedziałku do piątku 

do 10 h miesięcznie 11-15 h miesięcznie 16 -20 h miesięcznie 

L.p. Wyszczególnienie 

Sala 
lekcyjna 

Sale 
specjalistyczne w 
tym pracownia 
komputerowa 

Sala 
lekcyjna 

Sale 
specjalistyczne 

w tym 
pracownia 

komputerowa 

Sala 
lekcyjna 

Sale 
specjalistyczne 

w tym 
pracownia 

komputerowa 
1 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Krynicy-Zdroju 200 320 300 480 400 640 

2 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Krynicy-
Zdroju 

200 320 300 480 400 640 

3 Samorządowe Centrum Edukacji Szkolnej z/s w Bereście 200 320 300 480 400 640 
4 Samorządowe Centrum Edukacji Szkolnej z/s w Tyliczu 200 320 300 480 400 640 
5 Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Wodeckiego w Piorunce 200 320 300 480 400 640 
6 Gminne Przedszkole Nr 2 „Mali Odkrywcy" w Krynicy-Zdroju 200 300 400 
7 Szkoła Podstawowa w Polanach 200 320 300 480 400 640 

' do stawki netto dolicza się należny podatek V A T zgodnie z obowiązującymi przepisami 



f 

i Załącznik nr 4 
do zarządzenia Nr 220.2019 
Burmistrza Krynicy-Zdroju 
z dnia ł2 września 2019 r. 

Sprawozdanie 

z realizacji zarządzenia Nr 101.2019 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia opłat minimalnych za wynajem 
pomieszczeń i powierzchni szkolnych oraz określenia zasad ich wynajmowania na okres do 3 lat w przedszkolach, szkołach podstawowych, 
gimnazjach i zespołach szkół, dła których organem prowadzącym jest Gmina Krynica-Zdrój. 

1. Wynajem powierzchni wynikający z § 6 pkt ł,2 i 3 

Podmiot wynajmujący 

Sala gimnastyczna 
Sala lekcyjna Sale specjalistyczne Aula Sala do gimnastyki 

korekcyjnej i ćwiczeri 
Powierzchnie pod 

automat 
yendingowy 

Pokoje do 
krótkotrwałego wynajmu 

Podmiot wynajmujący 

Liczba 
godzin 
ogółem 

Kwota z 
wynajmu 

Liczba 
godzin 
ogółem 

Kwota z 
wynajmu 

Liczba 
godzin 
ogółem 

Kwota z 
wynajmu 

Liczba 
godzin 
ogółem 

Kwota z 
wynajmu 

Liczba 
godzin 
ogółem 

Kwota z 
wynajmu 

Liczba 
automa 

tów 

Kwota z 
wynajmu 

Liczba 
osobodni 

Kwota z 
wynajmu 

1. 

2. 

Razem 

2. Wynajem powierzchni wynikający z § 7 zarządzenia 

3. Uwagi: 


