
Świeradów-Zdrój, 28 stycznia 2015r.

Zarządzenie nr 3/2015

z dnia 28 stycznia 2015r.
Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Świeradowie-Zdroju

w sprawie: wysokości i form opłat za wynajem pomieszczeń oraz prowadzenia ewidencji
i grafików wynajmów w Miejskim Zespole Szkół w Świeradowie-Zdroju

Zarządzam następujący cennik za wynajem pomieszczeń w budynku Miejskiego Zespołu Szkół
w Świeradowie-Zdroju:

§ 1

Miesięczne ceny ryczałtowe:

1) pomieszczenie przeznaczone na gabinet dentystyczny  500,00 zł
2) sala korekcyjne 2 x w tygodniu po 1 godzinie     90,00 zł
3) sala korekcyjna bez dodatkowego wyposażenia 1 x w tygodniu po 1 godzinie     70,00 zł
4) sala dydaktyczna z dodatkowym wyposażeniem 2 x w tygodniu po 1 godzinie   200,00 zł
5) karnet na siłownię 3 x w tygodniu po 1,5 godziny   100,00 zł

 

§ 2

Jednostkowe ceny wynajmu pomieszczeń w przeliczeniu na godziny:

1) sala gimnastyczna do 10 godzin wynajmu za każdą godzinę po 45,00 zł
2) sala gimnastyczna powyżej 10 godzin wynajmu za każdą godzinę po 40,00 zł
3) sala gimnastyczna powyżej 20 godzin wynajmu za każdą godzinę po 35,00 zł
4) sale korekcyjne za każdą godzinę po 20,00 zł
5) sala dydaktyczna bez dodatkowego wyposażenia za każdą godzinę po 25,00 zł
6) sala dydaktyczna z dodatkowym wyposażeniem za każdą godzinę po 30,00 zł
7) korytarz za każdą godzinę po 20,00 zł
8) siłownia dla grupy zorganizowanej do 10 godzin za każdą godzinę po 30,00 zł
9) siłownia dla grupy zorganizowanej powyżej 10 godzin za każdą godzinę po 25,00 zł
10) siłownia za 1,5 godziny od osoby 10,00 zł

§ 3



1. Każdy  wynajmujący regulujący opłatę  za  wynajem otrzymuje  potwierdzenie  dokonania
wpłaty, lub na żądanie rachunek.

2. Opłaty można wnosić od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1430 w sekretariacie
Miejskiego Zespołu Szkół w Świeradowie-Zdroju.

3. Nie dopuszcza się wnoszenia opłat częściowych.
4. Za wynajem dopuszcza się wnoszenie opłat gotówkowych.

§ 4

1. W przypadku nie wykorzystania godzin  wynajmowania z  winy najemcy ponoszona jest
przez niego pełna opłata za wynajem.

2. W przypadku powiadomienia wynajmującego nie później  niż na dzień przed terminem
wynajmu od opłaty odstępuję się.

3. W przypadku nie wykorzystania godzin wynajmowania z winy wynajmującego najemca ma
prawo zmienić termin wynajmu, lub nie ponosi za ten wynajem opłaty.

§ 5

W ramach wniesionych opłat wynajmujący zapewnia najemcy:

1) dostęp do węzła sanitarnego w tym prysznica przy siłowni; 
2) ogrzewanie pomieszczeń;
3) energię elektryczną;
4) zapewnienie dostępu do szatni przy sali gimnastycznej.

§ 6

Za szkody powstałe w skutek niewłaściwego korzystania z wynajmowanego pomieszczenia
najemca ponosi pełną odpowiedzialność finansową.

§ 7

Najemca jest zobowiązany do zgłaszania wszystkich zauważonych usterek w najmowanych
pomieszczeniach do obsługi budynku.

§ 8

Najemca przy dokonaniu rezerwacji na wynajem zostanie poinformowany o tym, że budynek
Miejskiego Zespołu Szkół jest objęty systemem monitoringu wizyjnego.

§ 9

1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się negocjacje cen, bądź zwolnienie z opłaty po
ustaleniach  przeprowadzonych  z  dyrektorem  lub  wicedyrektorem  Miejskiego  Zespołu
Szkół.

2. Pracownicy działu administracyjnego są zobowiązani do prowadzenia grafiku wynajmów,
przyjmowania rezerwacji oraz zapewnienia dyżurów sprzątających.



§ 10

Traci moc zarządzenie Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Świeradowie-Zdroju nr 36/2012
z dnia 30 września 2012r.

§ 11

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2015r. 

2. Jeżeli rezerwacji na rok 2015 dokonano przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia 
obowiązują ceny z zarządzenia 36/2012


