
 

Zarządzenie nr 26/2022 

Wójta Gminy Bądkowo 

z dnia  12 kwietnia 2022 roku 

 

 

w sprawie ustalenia stawek za wynajem pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego w Bądkowie, stanowiących mienie komunalne gminy Bądkowo. 

 

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

gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.) oraz §2 ust. 2 pkt 1 uchwały Rady Gminy Bądkowo 

Nr XV-83/2008 z dnia 24 kwietnia 2008r. zarządzam co następuje: 

 

§1. Ustalam następujące wysokości stawek (netto-bez podatku VAT) czynszu najmu lokali 

użytkowych stanowiących własność Gminy Bądkowo, będących w trwałym zarządzie Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Bądkowie: 

1. sala lekcyjna – 1 godzina lekcyjna – 24,00 zł, 

2. sala gimnastyczna – 1 godzina lekcyjna – 30,00 zł, 

3. pracownia komputerowa – 1 godzina lekcyjna – 30,00 zł, 

4. świetlica – 1 godzina lekcyjna – 24,00 zł, 

5. biblioteka – 1 godzina lekcyjna – 24,00 zł. 

§2. Wszystkie podane wyżej stawki czynszu najmu są stawkami minimalnymi, stanowiącymi 

podstawę do podjęcia negocjacji w sprawie ustalenia czynszu najmu. 

§3. W przypadku najmu lokali użytkowych w drodze przetargu czynsz najmu ustalony jest w 

wysokości osiągniętej w przetargu. Cenę wywoławczą stanowią stawki ustalone w §1. 

§4. Odpłatność wymieniona w §1 pkt. 1-5 obejmuje m.in. koszty zużytej energii elektrycznej, 

energii cieplnej, wody oraz wywozu śmieci. 

§5. Wynajęcie pomieszczeń, o których mowa w §1, następuje na podstawie umowy. 

§6. Dochody uzyskane przez jednostkę organizacyjną określone w §1, 2 i 3 stanowią dochód 

gminy. 

§7. Nie pobiera się opłaty za korzystanie z pomieszczeń szkolnych na cele społeczne: 

1. zebrania, spotkania, szkolenia i inne zajęcia mieszkańców gminy Bądkowo 

organizowane przez Wójta Gminy Bądkowo lub Radę Gminy Bądkowo będące 

wynikiem statutowej działalności tych organów, 

2. lekcje nauki dla młodzieży szkolnej i dorosłych będącymi uchodźcami z Ukrainy, 



3. imprezy i zabawy organizowane nieodpłatnie dla dzieci w wieku przedszkolnym 

oraz dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Bądkowo. 

4. wybory władz państwowych i samorządowych. 

§8. Traci moc zarządzenie nr 15/2014 Wójta Gminy Bądkowo z dnia 3 kwietnia 2014 roku  

w sprawie ustalenia stawek za wynajem pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Bądkowie, stanowiących mienie komunalne gminy Bądkowo. 

§9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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