Zarządzenie nr 3l20I8
z dnia 27.06.2018
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Dyrektora szkoĘ podstawowej z oddziałami Integracyjnymi nr 3
w Gliwicach
w sprawie wprowadzenia regulaminu
korrystania i wynajmu sali gimnastycznej ,
oraz wprowadzenia stawek najmu pomieszczeń i powierzchni
w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Arki Bożka
w Gliwicach

Na podstawie Zarządzenia nr PM-3B03/16 oraz 39I2l16 Prezydenta Miasta Gliwice
zarządzam wprowadziĆ w zycie regulamin korzystania i wynajmu sali gimnastycznej
w szkole podstawowej z oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Arki Bozka
w Gliwicach stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz wprowadzić
stawki najmu pomieszczeń i powierzchni w Szkole Podstawowej z oddziałami
Integracyjnymi nr 3 im. Arki Bozka w Gliwicach stanowiący załącznik nr 2 do
n n iejszego zarządzenia,
2. Regulamin oraz stawki najmu pomieszczeń będą obowiązywały od 01.09,2018 roku.
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zńącznikrlr

I

do Zarządzenia Dyrektora SP3

w

312018 z dnia27.06.2018

REGULAMIN KORZYSTANIA I WYNAJMU
SALI GIMNASTYCZNEJ I INNYCH POMIESZCZEŃ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR
IM. ARKI BOŻKA W GLIWICACH.

3

I. Postanowienia ogólne

1. Całkowitapowierzchnia sali gimnastycznej wynosi I79 m2 i służyd,o ćwiczeńzzakIesu
kultury ftzycznej i rozgrywek sportowych.
2. Administratorem sali gimnastycznej jest Dyrektor SP-3 w Gliwicach.
3. salę gimnastyczną możta wynająć w dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00

do 18.00. Możliwe jest indywidualne uzgodnienie z dyrektorem sp-3 innych

wYnajmu, ale zależy ono od możliwościorganizacyjnych jednostki
dyrektora.

i

godzin
wymaga zgody

4. DYrektor SP-3 w Gliwicach zastrzega sobie prawo do nieudostępniania sali gimnastycznej
w okresie wakacji, ferii szkolnych oraz w dni przerw świątecznych
5. W godzinach od 8oo - 16"o sala sportowa udostępniona jest nieodpłatnie przede wszystkim
na rcalizację zadai dydaktycznych w zakresie wychowania ftzycznego dla młodzieży
uczącej się w SP-3.
6. ZSali nie mogą korzystać osoby których stan wskazuje na spożycie alkoholu, lub które są
pod działartiem środków odurzaj ących.
7. Zorganizowane grupy wybierają spośród siebie opiekuna grupy, który reprezentuje grupę
Przed DYrektorem SP-3 oraz ustala sprawy organlzacyjne i personalne, a także ponosi
odPowiedzialność zazachowanie grupy zgodne z obowiązującymregulaminem. Opiekunem
może byó tylko osoba pełnoletnia. Na zajęcia do sali sportowej możę wchodzić tylko grupa
z opiekunem.

8. Korzystarie z sali sportowych odbywa się za zgodą Dyrektora SP-3 w

oparciu

o aktualny harmonogram wynajmu. Dyrektor SP-3 zastrzega sobie prawo wprowadzenia
zmiart w harmonogramie wynajmowanej sali gimnastycznej. Zmiana harmonogramu

wymaga wcześniejszego powiadomienia wynajmuj ącego salę sportową.
9. Wszystkich cwiczących uczestniczących w rozgrywkach sportowych obowiązuje obuwie
sportowe.

10.
39

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązuj e zarządzenie PM
12/ I 6 z dnia 21 .12,20 I 6 oraz zatządzenia PM -3 8O3 l 1 6 z dnia 05. 1 2. 2 0 1 6 roku,

-

II Zasady wynajmu sali gimnastycznej
Procedury dotyczące zawarcia umowy:
A) Kontrahent zainteresowany wynajmem pomieszczenia składa w sekretariacie szkoły
podanie w którym podaje następujące dane :
1

.

.

o

imię

i

lub

fi*y, klubu,
stowarzyszenia czy innej instytucji oraz imię i nazwisko osoby reprezentującej
aktualny adres zatnieszkania lub adres siedziby firmy, klubu, stowarzyszenia czy innej
instytucji
nazwisko osoby wynajmującej (opiekun grupy)

nazwa

o
.
o
o
.

numer dowodu osobistego lub numer NIp
numer telefonu kontaktowego

termin wynajmu

konkretny dzień lub dni tygodnia, w których odbywać się będą zajęcia oraz godziny
tychzajęć

cel najmu
Iub za pośrednictwem aplikacji dostępnej na stronie intemetowej Miasta Gliwice, rezerwuje
salę gimnastyczną. Podanie może byó złożone w wersji elęktronicznej poprzez informację
e-mail.

B) Sekretariat przekazuje podanie do dyrektora, który rozpatruje sprawę v,ryrłżająclub nie
v,ryrńając zgody na zawarcie umowy. W przypadku kontrahentów z ktorymi zawierana jest
kolejna umowa najmu Dyrektor jednostki występuje do Prezydenta Miasta o zgodę nazawarcie
umoWy.

C) W terminie do 14 dni od daty wpływu podania do sekretariatu lub po uzyskaniu zgody
Prezydenta Miasta, szkoła zawiadunia kontrahenta o decyzji dyrektora lub Prezydenta Miasta
odnośniewynajmu (pisemnie, e-mailowo lub telefonicznie)
D) Projekt umowy sporządza pracownik sekretariatu iprzekazuję do zatwierdzeniaprzez dział
księgowościpoprzez umieszczenie stosownej parafki a następnie przekazuje do podpisu przez
dyrektorajednostki.
F) Po podpisaniu przez dyrektora sporządzonej Umowy Najmu wysyła się ją do podpisania

przęz kontrńenta lub prosi go o osobiste podpisanie umowy w Szkole.
G) Po otrzlłnaniu podpisanych przez obie strony umowy Najmu, umowę rejestruje się
w aplikacji PIM - umowy najmu w terminie do 7 dni, Informację o zawarciujednorazowych
umów najmu należy ptzekazać do Wydziału edukacji korespondencja SOD najpóźniej w
następnym dniu po zavłarciu umowy.
H) W przypadku internetowĄ rezerwacji sali gimnastycznej kontrahent najpożniej w dniu
rozpoczęcia realizacji umowy zgłasza się do siedziby jednostki w celu podpisania umowy
w godzinach urzędowania administracj i szkoły.
I) Procedury dotyczące wynajmu przez aplikację internetową Miasta Gliwice zarnieszczone są
na stronie internetowej Miasta.
2. Procedury dotyczące wzaj emny ch rozliczeń,

Stawki wynajmu sali gimnastycznej są zgodne z obowtązującym na teranie szkoły
zńącznikiem rr 2 do zarządzenia dyrektora nr 312018 w sprawie stawek najmu pomieszczeń

A)

i powierzchni..

B) Kontrahent z
w harmonogramie

przyczyn losowych moze odwołaó pojedyncze zajęcia wykazane
umowy najmu, jednak o tym fakcie musi pisemnie zau,iadomió

wynajmującego w terminie do 1 dnia przed planowanym odwołantem zajęc.
C) W przypadku opóźnienia w zapłacie należnościwynikających z umowy, zgodnie z ustawą
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, Miastu Gliwice będą przysługiwały należne
odsetki w wysokości odsetek od transakcji handlowych,

oprócz powyższych odsetek od transakcji handlowych, o których mowa, kontrahent
zobowiązany będzie do zapłaty Miastu Gliwice, bez wezwania, równowartości kwoty 40 euro,
przeliczonych na zŁote według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP ostatniego dnia
roboczego miesiąca poprzedzĄącego miesiąc, w którym świadczeniestało się wymagalne
zgodnie z art. I0 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlolvych.

-

D) Za datę wpłaty u-waża się datę wpływu należnościna rachunek bankowy wynajmującego.
E) Księgowośćmonitoruje regulowanie zobowiązań przez kontrahentów na bteżąco.
Co kwartał, w przypadku stwierdzenia braku wpłaty, za-wiadamia telefonicznie kontrahenta

o nieuregulowaniu należności.Jężęli należnościnie zostanie wpłacona, to w terminie do 10 dni

roboczych po zakończonym kwartale, wystawiane jest wezwanie do zapŁaĘ.

III. Postanowienia doĘ czące porządku i b ezpieczeństwa
W całym obiekcię obowi%uje bezwzględne przestrzeganie przepisów bhp i ppoż,
2. Za bezpieczeństwo i przestrzeganie regulaminu hali sportowej odpowiedzialne są osoby
1.

ftzyczne i

osoby prawne wynajmujące salę sportową, opiekunowie

grup.

korzystającychz sali sportowej jest:
opozostawianie obuwia i okryó zewnętrznych w szatni
o korzystanie z obuwia sportowego.
optzestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych
znajdljących się na wyposazeniu hali sportowej
.utrzymywanie czystości i porządku na terenie hali sportowej, szatni i w pomieszczeniach
3. Obowiązkiem osób

sanitarnych
o podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub opiekuna sali z ramienia
administratora obiektu.
4.Przebywającym na terenie sali spońowej nie wolno:
o PaliĆ papierosów, pić napojów alkoho1o!\ych, stosować środków odurzających

o
o
o

o

wnosić iużywaó sprzętu nieptzeznaczonego do uprawiania sportu
wieszaĆ się na obręczach i konstrukcj i przeznaczonej do gry w piłkę koszykową
biegaĆ po korytarzach, schodach, stwarzaó zagtożenie narażając siebie i innych na
utratę zdrowia lub kalectwo
wnosić iużywac szklanych butelek oraz innych przedmiotów ze szkła.

5. O wszelkiego rodzaju awariach, uszkodzeniach sprzętunależy niezwłocznie powiadomić
opiekuna sali sportow ej z r amienia admini stratora.
6. OPiekun grupy odpowiada za czystośći porządek w szatniach oraz pomieszczeniach

sanitarnych sali sportowej.
7. OsobY niszczące sprzęt |lb urządzenia będące na wyposazeniu hali sportowej ponoszą
odpowiedzialno śćmateri alną za wy r ządzone szko dy.
8. DYrektor SP-3 zastrzega sobie prawo obciążenia Wynajmującego koszt ami za zniszczony
sprzęt lub wyposażenie sali sportowej.

ZaPrzedmioty wartoŚciowe pozostawione w szatniachi salach sportowych Dyrektor SP-3
nie ponosi odpowiedzialności.
10. WszYstkie sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie i zarządzeniachPrezydentaMiasta
Gliwi ce r o zstrzy gają po stanowieni a Kodeksu Cywilne go.
1 1. Regulamin wynajmu sali gimnastycznych wcho dzi
w życie z dniem 01 wrześni a2018 r.
9.
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CENNIK NAJMU POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI
W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI
INTEGRACYJNYMI NR 3
IM. ARKI BOŻKA W GLIWICACH
1. W związku z wprowadzeniem podatku VAT oraz wzrostem cen utrzymania powierzchni
i pomieszczeń szkoły (media, środkiczystości, koszty pracownicze) zarządzarn podnieść
koszty wynajmu o 23Yo w stosunku do cen proponowanych w zŃączniku nr I do
Zarządzenia nr PM-3803/16 Prezydenta miasta z dnia 05.12.2016 roku w sprawie
minimalnych stawek (brutto) wynajmu pomieszczeń, częścinieruchomości oraz
vtrie szczarti a rekl am.

2,
LP

1.

2,
3,
4.
5.

6.
7,
B,
B.

9.

10.
11,

72
13

3.
4.

Minimalne stawki zawynajempomieszczeń w SP-3 wynoszą:
Nazwa

sala lekcyjna

Pracownia komputerowa
Pracownia specja l istyczna
sala audiowizualna
Stołówka
Sala qimnastvczna do 200m
Boisko wielofunkcyjne oraz pozostałe
obiekty sportowe
Pozostałe pom ieszczen ia
Gabinet higienistki szkolnej
(działalnośćwykonywana na potrzeby
uczniów)
Pozostałe pomieszczenia i powierzchnie
oraz pomieszczenia kuchenne
(działalnośćwykonywana na potrzeby
uczniów)
Umieszczenie reklam na zewnątrz
budynku
Umieszczenie reklam wewnątrz
budynku
Pomieszczenia i powierzchnie uzytkowe
(osoby fizyczne, cele niekomercvjne)
Pomieszczenia i powierzchnie użytkowe
(działal ność9ospoda rcza, cele
komercvjne)

Ceny wychodzące

z

Stawka
NETTo

VAT

30 zł,/h
BO zł,/h
B0 zł./h
75 zł.lh
85 zł,/h
50 zł,/h
75 zł,lh

6,90 zł
78,40 zł
78,40 zł
17,25 zł
19,55 zł
77,5O zł
77,25 zł

STAWKA
BRUTTO po
zaokraqleniu
37,0O zł/h
99,00 złlh
99,O0 zł/h
93,0O zł/h
705,0O zł/h
62,aO zł/h
93,00 zł/h

55 zł/h

t2,65

68,0O zł/h

7 ,23
zł./miesiąc

0,29 zł

125 zł, /
miesiąc

28,75 zł

154,00
złlmiesięcznie

65 zł./m'
miesięcznie
35 zł./m'
miesięcznie
75 złlmz
miesięcznie
ż0 złlm2
miesięcznie

74,95 zł

80,00 zł/lz
miesięcznie

23o/o

B,05 zł
3,45 zł
4,60 zł

1,60

złlmiesięcznie

44,00

zł/lz

miesięcznie
19,00 zł/mz
miesięcznie
25,00 złlm2
miesięcznie

przeliczeń zaokrąglamy do pełnych złotówek w górę, z wyjątkiem

gabinetu higienistki szkolnej gdzie ceny zaokrąglamy w gorę do pełnych groszy.

Przęz godzinę należy rozumieć godzinązęgarową.

5. Do minimalnych stawek najmu możę zostaó dodany podatek od
6.

nieruchomości

w przypadku pomieszczen, za które placówka odprowadzataki podatek.
W wyjątko!\Tch sytuacjach mających na celu interes jednostki Dyrektor może określićinne

stawki wynajmu pomieszczeń, np.: w przypadku umów jednorazowego wynajm:u czy
w innych indywidualnych przypadkach,
7. Obniżenie poziomu stawek następuje nazasadach określonychw Zarządzeniu PM -3803/16
8. Powyższe stawki nie dotyczą podmiotów, które zgodnie z Zarządzeniem nr PM -3803/16
są uprawnione do obniżenia poziomu minimalnych stawek najmu.
9. Z opłat za umieszczenie reklam mogą być zwolnięni kontrńenci którzy zawarli umowę
najmu lub dzierżawy powierzchni w obiekcie administrowanym przęz jednostkę,
w zakresie obejmującym umieszczenie informacji o profilu prowadzonej działalnościprzez
podmiot na terenie danego obiektu.
10. Pomieszczenia otaz częścinieruchomości mogą być użyczana nieodpłatnle nauczycielom
prowadzącymząęciazuczniami szkół prowadzonych przęz Miasto Gliwice, o ile nie będą
wykorzystywane na prowadzenia działalnościgospodarczej lub prowadzenie niepublicznej
szkoły lub placówki oświatowej.
W przypadku prowadzęnia zając na rzecz uczniów własnej szkoły, nauczyciel sprawujący
opiekę nad uczniami sporządza z dyrektorem umowę cywilnoprawną o sprawowaniu
opieki nad uczniami i wzięciu odpowiedzialności zabezpieczeństwo osob i mienia.
1 1. W przypadku prowadzenia zajęc na rzęcz uczniów z inrlych szkół porozumienie zawierają
dyrektorzy tych szkół.
12. Sale gimnastyczne i obiekty sportowe można rezerwować w aplikacji dostępnej na stronie
intemetowej Miasta Gliwice. W przypadku rezerwacji internetowej najemca zobowtązany
jest do podpisania umowy i opłacenia czynszunajpóźniej w dniu planowanego rczpoczęcia
najmu.
13. Podpisaną umowę najmu należy rejestrować w aplikacji PIM - umowy najmu, najpóżniej
7 dni od jej podpisania. Informację o podpisaniu umów jednorazowych należy przekazać
do Wydziału Edukacji poprzęz korespondencję SOD najpóźniej w następnym dniu po
zawarciuumowy.
i4.Cennik najmu pomieszczeń i powierzchni w sp-3 wchodzi w życie z dniem 01.09.2018
roku,
15. W sprawach nieunormowanych majązastosowanie zapisy nr PM-38031I6 oraz391212016
P rezy denta Miasta Gliwice.
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