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Zarządzenie Nr 7 /2020

Dyrektora Liceum Ogólnoksźałcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 17 czerwca 2020 roku

w sprawie: w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytułu najmu sali gimnastycznej i innych
sal lekcyjnych orlz pomieszczeń biurowych w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w
Ostrowi Mazowieckiej na okres od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca202l r.

na podstawie uchwĄNr 405/170/10 Z,arządu Powiatu zdńa13 puźńziernika 2010 r. w sprawie okeślenia
minimalnych stawek czynszu z ĘtŃu najmu i dńeriawy nieruchomości stanowiących własność Powiatu
O5trowskiego ( Dz.Urz.Woj.Maz.Nr184,poz. 489I ) znrienionej uchwałą Nr 418/175110 Zarządu Powiatu z dnia
19 listopada 2010 r. zmieńająca uchwałę w sprawie określenia minimalnych stawek czpzll ztytllłu najmu i
dzierżavly nieruchomości stanowiących własność Powiatu Ostrowskiego (Dz.Urz,Woj.Maz.Nr2żI,poz.76l0 )
zmienionych uchwałą Nr 67/25lż015 ZaruądlPowiatu zdńa 12 sierpnia ż0I5 r. zrnieńającą uchwałą w sprawie

okeślenia minimalnych stawek cTyllszu z tytńl najmu i dzierżnv,y nieruchomości stanowiących własność
Powiatu Osfrowskiego oraz Zarządzeniem Nr 7D0I4 Dyrełtora Liceum Ogólnoksżałcącego im. Mikołaja
Kopemika w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Kościuszki 36 z dńa24 paździemlka2014 r. oraz wyliczenia kosźów
utrzymańa sali gimnasĘcznej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi
Mazowieckiej za okres od 1 lipca 2019 r. do 30 częrwca2020 r.I zarządza się co następuje:

§l
Ustala się minimalną stawkę czynszu za jedną godzinę zegarową dla młodziezy szkolnej , stowarzyszeń,
klubów spońowych itp. w wysokości 70,59 zŁ. netto ( 13,03 zł brutto )

§2
Ustala się minimalną stawkę czynszu za jedną godzinę zegarową dla innych wynajmujących w wysokoŚci
24,63 zł. netto ( 30,29 ńbrutto )

§3
Ustala się minimalną stawkę czynszu za jedną godzinę zegatową za wynajem pomieszczeń biurowych i sal

lekcyjnych w wysokości 6,64 zŁ. netto (8,17 ńbrutto)

§4
Wykonanie zarządzenia powierza się zastępcy dyrektora orazsel<retarzowi szkoły.

§5
Zarządzenie wchodzi z dniem podj ęcia z mocą obowiązuj ącą od 1 lipca 2a20 r.

( pieczęć szkoły )

Ostrów Mazowiecka, 17 czerwiec 2020 r
( mie.jscowośc , data )
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Zał. Nr 1 - wyliczenie kosztów utrzymania sali gimnastyczneJ przy Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja
Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej za okres od 1 lipca ż019 r. do 30 czerwcaż020 r.

Zał. Nr 1 do zarządzenia dyrektora szkoły nr 7lżOż0

Wyliczenie kosztu utrzymania Sali gimnastycznel na podstawie wydatków w okresie od 1,07.2019 r. do

30,06,2020 r.
- Kosź wynajmu Sali gimnastycznej za 1 godzinę zegarową dlamłodzieży szkolnej, stowarzyszeń, klubów

Kosź brutto zal godz.

Koszt netto za lgodz
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Lp. Rodzaj opłaty Kosź 1 godziny

1 Energia cieplna - dogrzanie ż,5ż ń.

2 Energia eleklryczna 1,31 ń.
a
J woda i ścieki 0,05 ń.

4 Wywóz nieczystości 0,ż6 ń
5 Zakup środków czystoś ci 0,89 ń,

6 Serwi,sowanie sieci wentylacyjnej 0,56 ń,

7 Przeglądy roczne i 5-o letnie i aktllalizacia dokumentacii 0,89 ń,

8
Utrzymanie parkingu szkolnego oraz terenu i budynku w nalezytym stanie technicznym
odśniezanie, czyszczenie ryni en itp,

0,42 zł.

9
Wynagrodzenie pracowni ka od d ele gowanego do prac zw i ązany ch z utr zy mani em
czystości i obsługi budynku

6,13 zł,

13,03 zł.

t0,59 zL



Zał. Nr 2 do zarządzenia dyrełtora szkoĘ nr 712020

Wyliczenie kosźu utrzymania Sali gimnastycznej na podstawie wydatków w okresie od 1 .07.2019 r. do

30.06.2020 r.
- Kosź mu Sali zaI dla innych

Koszt brutto za 1godz.

Koszt netto za 1 godz
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Kosź 1 godzinyLp. Rodzaj opłaty
12,59 ń,1 Energia cieplna - dogrzu"lie
5,ż4 zł.2 Energia eleklryczra
0,ż6 ń.J woda i ścieki
0,26 zł.4 Wywóz nieczystości
2,66 ń.5 Zakup środków czystości
0,56 ń,Serwisowanie sieci wentylacyj nej6
0,89 ń,7 Przeelądy roczne i 5-o letnie i akJnalizaĄadokumentacji

0,42 zł.8
Ufizymanie parkingu szkolnego oraz terenu i budynku w należytym stanie tęchnicznlłn:
odśniezanie, czyszszenie rynien itp.

7,40 ń.9
Wyna grodzenie pracownika oddele gowane go do prac zvłiązany ch z utt zy maniem
czrystości i obsługi budynku

30,29 zl.

24,63 zł.



Zał. Nr 3 do zarządzenia dyrektoraszkoły rT 7/żOż0

Wyliczenie kosztu utrzymaniawszystkich pomieszczeń szkolnych (zwyŁączeniem hali spońowej ) na
podstawie wydatków w okresie od 1.07.2019 r. do 30.06.2020 r.

- Kosź wynajmu Sali biurowych za I godzinę

Koszt brutto za l godz.

Koszt netto zal godz,

Lp. Rodzaj opłaty Kosź 1 godziny

1 Energia cieplna 4,00 ń.

ż Energia elektryczrra 2,33 zł.

J woda i ścieki 0,69 ń,

4 Wywóz nieczystości 0,żI ń.

5 Zakup środków crystości 0,ż0 ń.

6 Przeglądy rocz}e i 5-o letnie i akłualizaĘa dokumentacji 0J5 ń.

7
Utrzymanie parkingu szkolnego oraz terenu i budynku w nalezytym stanie technicznym:
odśniezan ie, czyszczenie rynien it p.

0,II ń.

8 Amortyzacia sprzętu 0,47 ń.
8,t7 zł.

6,64 ń.
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