
ZARZĄDZENIE NR 10/2020 
 

DYREKTORA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W JEMIELNICY 
z dnia 8 czerwca 2020 roku 

 

 

w sprawie: cennika wynajmu i użytkowania pomieszczeń przedszkolnych Publicznego 

Przedszkola w Jemielnicy 
Na podstawie:  

art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 

t.j.), art. 43-50 ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 

2020.65 t.j.) 

zarządzam, co następuje: 

 

 

§1 

1. Ustala się cennik wynajmu i użytkowania pomieszczeń przedszkolnych. Opłata za 

wynajem pomieszczenia: 

   1. sali oddziału przedszkolnego - 15 zł/h; 

    2. inne pomieszczenia – cena do uzgodnienia z dyrektorem szkoły. 

2. Z opłaty, o której mowa w pkt. 1 zwolnieni są najemcy posiadający status organizacji  

    pożytku publicznego z obwodu przedszkola.  

3. Przedszkole może użyczyć (nieodpłatnie) lokal na imprezy organizowane przez  Radę 

    Rodziców, pracowników przedszkola oraz osoby reprezentujące instytucje  

    współpracujące z przedszkolem. 

§ 2 

Warunkiem korzystania z pomieszczeń jest złożenie wniosku o wynajem i użytkowanie 

pomieszczenia do dyrektora przedszkola, który stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.  

 

§ 3 

Ustala się wzór umowy najmu i użytkowania pomieszczeń przedszkolnych, który stanowi 

załącznik nr 2 do zarządzenia. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



załącznik nr 1 
do Zarządzenia Nr 10/2020 

z dnia 08.06.2020 
  

Jemielnica, dnia ……………………………….  
 

 

 

        

      Dyrektor  

      Publicznego Przedszkola w Jemielnicy 
 

 

INFORMACJA  -  WNIOSEK 

 

 

 Informuję, że w pomieszczeniu Publicznego Przedszkola w Jemielnicy  
 

w okresie  od ……………………………….. do ………………………………………  

 

w godzinach od ………… do …………….  

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………..  

                                  (organizator)   

 

planuję zorganizowanie ………………………………………………………………………  

 

 

Odpowiedzialnym za porządek w trakcie trwania zajęć będzie …………………………. 

                                                                                        (imię i nazwisko)  

 

 

…………………………………………………………………………………………………..  

          (adres zamieszkania oraz telefon kontaktowy)  

 

 

 

 

Nie stwierdzono przeszkód w wynajęciu sali  w wyżej wymienionym terminie.   
 

 

 

 

                                                                           ………………………………….  

                                                                                (podpis dyrektora placówki) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



załącznik nr 2 
do Zarządzenia Nr 10/2020 

z dnia 08.06.2020 
 

 

U M O W A NAJMU 

zawarta w dniu ……………….. r. 

 

 

pomiędzy: 

Publicznym Przedszkolem w Jemielnicy,  
47-133 Jemielnica, ul. Wiejska 76, NIP 756-18-15-016 
reprezentowaną przez Dyrektora szkoły …………………… 

zwaną dalej Wynajmującym  a : 

…………………… adres ………………  NIP ……………………… 

reprezentowaną  przez ……………………………… 

zwaną dalej Najemcą o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest wynajem sali ……………………………. w budynku przedszkolnym 
     ………………………………… przy ulicy  ……... ………………………………………………………………….. 
2. W wynajmowanej sali prowadzone będą zajęcia ………………… dla ……………………………  

    ………………………………..  

3. Wynajmujący użycza wyposażenie przedszkolne w celach dydaktycznych w 

wyznaczonej przez siebie sali zajęć. 
  

§ 2 

Wynajmujący wyraża zgodę na korzystanie przez Najemcę z toalet przedszkolnych. 

 

§ 3 

Najemca zobowiązuje się do korzystania tylko z pomieszczeń wymienionych w § 1 i § 2 

zgodnie z ich przeznaczeniem. 

 

§ 4 

Za bezpieczeństwo osób uczestniczących w zajęciach odpowiada Najemca. 

 

§ 5 

Najemca zobowiązuje się do przestrzegania porządku, przepisów BHP i p. pożarowych. 

 

§ 6 

1. Najemca zobowiązuje się zgłosić przed rozpoczęciem zajęć w sali uszkodzenia  

   w mieniu.  

2. Ewentualne szkody powstałe w trakcie korzystania z sali obciążają Najemcę, który  

    zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie i w sposób uzgodniony z Wynajmującym. 

 

§ 7 

1. Zajęcia odbywać się będą w …………………… lub w innym czasie uzgodnionym z  

    Wynajmującym w miarę potrzeb. 

2. Czas trwania zajęć …………………h. 

3. Zajęcia rozpoczynają się po obowiązkowych godzinach zajęć dla dzieci.  

 

§ 8 

1. Stawka za ……….. godziny zegarowej z tytułu wynajmu sali lekcyjnej wynosi ………….. zł  

    brutto (słownie: ………………….. złotych 00/100). 

2. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do jednorazowego zwiększenia opłat  

    (proporcjonalnie do wzrostu udokumentowanych opłat utrzymania budynku szkoły) za  

    wynajem wymienionego pomieszczenia, jeżeli umowa spisana jest na okres dłuższy niż  

    trzy miesiące. 



§ 9 

1. Najemca jest zobowiązany po każdym miesiącu odbytych zajęć, do 5 dnia następnego  

    miesiąca, przedstawić Wynajmującemu (w sekretariacie szkoły) rozliczenie godzin za  

    wynajem.  

2. Wynajmujący na podstawie rozliczenia Najemcy wystawia Najemcy rachunek/fakturę,  

    którą Najemca jest zobowiązany uregulować w ciągu 7 dni od dnia jej otrzymania,  

    wpłacając kwotę wynajmu na wskazany rachunek bankowy.  

3. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności wymienionych w rachunku/fakturze  

    Najemca uiści Wynajmującemu bez wezwania odsetki ustawowe. 

4. Datą zapłaty w/w należności jest data wpływu pieniędzy na rachunek bankowy 

   Wynajmującego. 

 

§ 10 

Najemca nie może udostępniać przedmiot umowy innym podmiotom. 

 

§ 11 

Umowa zostaje zawarta na okres od ………………………….r. do …………………………….. r. 

 

§ 12 

Dopuszcza się rozwiązanie umowy w każdym terminie za pisemnym porozumieniem 

stron. 

 

§ 13 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

§ 14 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

NAJEMCA                                                                                        WYNAJMUJĄCY 

 

 


