
 

ZARZĄDZENIE Nr OK.0050.82.2013 

Wójta Gminy Siennica 

  z dnia 11 grudnia 2013 r. 

 

w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej prowadzonych przez Gminę Siennica. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz § 2 ust. 2  Uchwały                                                           

Nr XXIV.0007.197.2013 Rady Gminy Siennica z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zasad 

korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania 

opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Wójtowi Gminy uprawnienia do stanowienia               

o ich wysokości zarządzam co następuje:  

 

 

§ 1. 

 

Ustalam wysokość opłat za korzystanie z boiska i hali sportowej, sal gimnastycznych, 

pracowni komputerowych, pomieszczeń do nauki i innych pomieszczeń użytkowych wraz                  

z urządzeniami i wyposażeniem, w szkołach podstawowych i przedszkolu dla których  

organem prowadzącym jest Gmina Siennica, zgodnie z załącznikiem do niniejszego 

zarządzenia. 

 

§ 2. 

 

1. Szczególne warunki korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zostaną 

określone w umowie zawieranej pomiędzy dyrektorem jednostki organizacyjnej 

działającej w imieniu gminy na podstawie odrębnego upoważnienie , a najemcą. 

2. Umowa najmu powinna zawierać w szczególności: 

1) cel i zakres wykorzystania przedmiotu, 

2) czas zawarcia umowy (nie przekraczającej 1 roku), 

3) zasady odpowiedzialności za przedmiot najmu, 

4) liczbę uczestników zajęć sportowych, 

5) czas trwania zajęć sportowych, 

6) sposób i termin zapłaty za wynajem, 

7) sposób i możliwości rozwiązania umowy najmu. 

3. Należność za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej najemca jest 

zobowiązany przekazać na rachunek podstawowy szkoły i przedszkola. 

 

§ 3. 

Traci moc zrządzenie Wójta Gminy Siennica Nr 40/07 z dnia 10 września 2007 r.                      

w sprawie określenia stawek opłat za korzystanie z obiektów sportowych przy PSP                      

w Siennicy.                 

 

 



 

§ 4. 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom szkół podstawowych i przedszkola. 

 

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik 

do Zarządzenia  

Nr OK.0050.82.2013 

Wójta Gminy Siennica 

z dnia 11 grudnia 2013 r. 

 

I. Wysokość stawek opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,   

prowadzonych przez Gminę Siennica: 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Siennicy  

1. hala sportowa i kort tenisowy 

1) hala główna – 70 zł za 1 godz. bez względu na liczebność grupy, 

2) sala do gry w tenisa stołowego – 2 zł za 1 godz. od każdej osoby, 

3) sala na zajęcia aerobiku – 15 zł. za 1 godz. od grupy, 

4) urządzenia w siłowni – 4 zł za 1 godz. od każdego uczącego się w        

     wieku do ukończenia 24 roku życia, 

5) urządzenia w siłowni – 5 zł za 1 godz. od każdej osoby dorosłej pracującej, 

6) urządzenia w siłowni na określony czas wykupując karnet: 

             3 godziny    - 10 zł od osoby 

             6 godzin      - 20 zł od osoby 

             9 godzin      - 30 zł od osoby 

            12 godzin     - 40 zł od osoby 

7) Za korzystanie z urządzeń hali sportowej i pomieszczeń socjalnych podczas 

organizowanych zawodów sportowych od każdego uczestnika pobierana jest 

opłata w wysokości:  

                   2 zł – od dzieci i młodzieży w wieku do lat 16, 

                   6 zł – od uczestników powyżej 16 lat. 

8) kort tenisowy na stadionie: 

10 zł za 1 godz. przy świetle dziennym, 

20 zł za 1 godz. przy świetle sztucznym. 

1. sala lekcyjna   - 10 zł/h 

2. sala komputerowa  - 15zł/h 

3. sklepik szkolny  - 100 zł/m-c 

Zespół Szkół im. Zawiszy Czarnego w Żakowie 

 

1. sala lekcyjna   - 10zł/h 

2. sala gimnastyczna  - 50zł/h 

3. sala komputerowa  - 50zł/h 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Starogrodzie 

1. sala lekcyjna   - 10zł/h 

2. sala komputerowa  - 20 zł/h 

 



 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. E. Szymańskiego w Grzebowilku 

1. sala lekcyjna   - 10zł/h 

2. sala gimnastyczna  - 15zł/h 

3. sala komputerowa  - 30zł/h 

4. boisko szkolne  -30zł/h 

 

Gminne Przedszkole w Siennicy 

1. sala lekcyjna   - 10zł/h 

 

 

 

 

 

 


