
Zarządzenie Nr 290/2017 
Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia 29 sierpnia 2017 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 Szkole Podstawowej  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 Szkole Podstawowej 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) Szkole Podstawowej w Sieroszewicach, 
6) Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Strzyżewie, 
7) Szkole Podstawowej 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 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. 
 
§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół. 
 
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku. 
 

                                                                                                                                                       Wójt Gminy 

 
Czesław Berkowski



 
Uzasadnienie  

do zarządzenia Nr 290/2017 
Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia 29 sierpnia 2017 roku 
 

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

 Na podstawie art. 191 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.), z dniem  
1 września  2017 r. dwa zespoły publicznych szkół: Zespół Szkół w Sieroszewicach i Zespół 
Szkół w Wielowsi zostaną przekształcone w ośmioletnie szkoły podstawowe, tj. Szkołę  
Podstawową w Sieroszewicach i Szkołę Podstawową w Wielowsi. Ze względu na zmiany nazw 
szkół  należy odpowiednio dostosować treść dotychczasowego zarządzenia wydanego 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.  
Wysokość opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń pozostawiono na dotychczasowym poziomie. 
Wydanie zarządzenia jest uzasadnione. 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                      Wójt Gminy 

 
 

  Czesław Berkowski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


