
Zarządzenie Nr 220/2016 
Wójta Gminy Sieroszewice 
z dnia 30 grudnia 2016 roku 

 
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie ze szkolnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 
będących własnością Gminy Sieroszewice 

 
 

      Na podstawie § 1 uchwały Nr IV/18/07 z dnia 2 marca 2007 roku w sprawie powierzenia Wójtowi 
Gminy Sieroszewice uprawnienia do ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o 
charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 
będących własnością Gminy Sieroszewice Wójt Gminy Sieroszewice zarządza, co następuje: 
 
§ 1. Ustala się opłaty za korzystanie z hali sportowej przy Zespole Szkół w Sieroszewicach: 
1) z hali (płyty głównej) wraz z szatnią i węzłem sanitarnym – 60 zł netto/godz., 
2) z siłowni wraz z szatnią i węzłem sanitarnym – 5 zł netto/ bilet jednorazowy oraz 30 zł netto/ 
karnet na miesiąc, 
3) z salki korekcyjnej – 20 zł netto/godz. 
 
§ 2. Ustala się opłaty za korzystanie z sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Wielowsi: 
1) z sali (płyty głównej) wraz z szatnią i węzłem sanitarnym – 40 zł netto/godz., 
2) z sali korekcyjnej – 20 zł netto/godz. 
 
§ 3. Ustala się opłatę w wysokości 30,00 zł netto/godz. za korzystanie z jednej sali dydaktycznej w:  
1) Szkole Podstawowej w Masanowie, 
2) Szkole Podstawowej w Ołoboku im ks. Józefa Kuta, 
3) Szkole Podstawowej w Parczewie, 
4) Szkole Podstawowej w Rososzycy, 
5) Zespole Szkół w Sieroszewicach, 
6) Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Strzyżewie, 
7) Zespole Szkół w Wielowsi, 
8) Szkole Podstawowej w Zamościu 
 
§ 4. Wysokość opłat ustalonych w § 1-3 powiększa się o należny podatek od towarów i usług. 
 
§ 5. Zobowiązuje się dyrektorów szkół do określenia szczegółowych zasad korzystania  
z obiektów i urządzeń szkolnych. 
 
§ 6. Tracą moc: 
1) Zarządzenie Nr 27/2007 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie ustalenia 
opłat za korzystanie z hali sportowej przy Zespole Szkół w Sieroszewicach ze zm., 
2) Zarządzenie Nr 128/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 07 lutego 2012 roku  
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Wielowsi, 
3) Zarządzenie Nr 167/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29 czerwca 2016 roku  
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z sal dydaktycznych w szkołach prowadzonych przez Gminę 
Sieroszewice. 
 
§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół. 
 
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

                                                                                                                                                       Wójt Gminy 

 
Czesław Berkowski



 
Uzasadnienie  

do zarządzenia Nr 220/2016 
Wójta Gminy Sieroszewice 
z dnia 30 grudnia 2016 roku 

 
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie ze szkolnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 
będących własnością Gminy Sieroszewice 
 
 W związku z § 1 uchwały Nr IV/18/07 z dnia 2 marca 2007 roku w sprawie powierzenia 
Wójtowi Gminy Sieroszewice uprawnienia do ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne  
o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej będących własnością Gminy Sieroszewice,  art. 3 ustawy z dnia 5 września 2016 r.  
o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków 
publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia 
o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 1454 ze zm.) oraz uchwałą 
Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2013 r. sygn. IFPS 1/13, wyrokiem Trybunału 
Sprawiedliwości UE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14 i  uchwałą Naczelnego Sądu 
Administracyjnego z dnia 26 października 2015 r. sygn. IFPS 4/15, jednostka samorządu 
terytorialnego jest obowiązana do podjęcia rozliczania podatku od towarów i usług wraz  
ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi najpóźniej od dnia 1 stycznia 2017 r. 
W oparciu o powyższe regulacje zachodzi potrzeba zwiększenia dotychczas ustalonych opłat  
za korzystanie ze szkolnych obiektów użyteczności publicznej będących własnością Gminy 
Sieroszewice, o obowiązujący podatek od towarów i usług.  
Wysokość opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń ustalono na poziomie zapewniającym zwrot 
kosztów eksploatacyjnych z uwzględnieniem podatku VAT. 
Wydanie zarządzenia jest uzasadnione. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                      Wójt Gminy 

 
 

  Czesław Berkowski 
 
 
 
 


