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Zarządzenie Nr 5 /2021

Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 1 lipca 2021 roku

w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu z Ętułu najmu hali gimnasĘcznej i innych sal
lekcyjnych oraz pomieszczeń biurołvych w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w
Ostrowi Mazowieckiej na okres od 1 lipca 20żI r. do 30 czerwca2022 r.

na podstawie uchwały Nr 405/170/10 Zarządu Powiatu z dńa 13 pńdńerńka 2010 r, w sprawie okeślenia
minimalnych stawek cz;WszlJ z Ętlńu najmu i dńerżavry nieruchomości stanowiących własność Powiatu
Ostrowskiego ( Dz.Urz.Woj.Maz.Nr184,poz. 489I ) znienionej uchwałą Nr 418/175110 Zarządu Powiafu z dtia
19 listopada 2010 r, zmieńająsa uchwałę w sprawie określenia minimalnych stawek cTlrsz.l z Ęłolhl najmu i
dzierżavly nieruchomości stanowiących własność Powiatu Ostrowskiego @z.Urz.Woj.Maz.Nr22l,poz.76l0 )
zrrrienionych uchwałą Nr 67125/2015 ZarzSu Powiafu z dńa 12 sierpnia 2015 r. mlieniającąuchwałą w sprawie
określenia minimalnych stawek czlnszu z Ętliu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność
Powiatu Ostrowskiego oraz Zarządzeniem Nr 7D0I4 Dyrektora Liceum Ogólnoksźałcącego im. Mikołaja
Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Kościuszki 36 z dnia24 pńdńernika2014 r, oraz wyliczenia kosztów
utrą,mania sali gimnastycznej przy Liceum ogólnokształcącym im. Mikołaja kopernika w ostrowi
Mazowieckiej za okres od 1 1ipca żOż0 r. do 30 czerwcażOżI r.| zarądza się co następuje:

§1
Ustala się minimalną stawkę czynszu za jedną godzinę zegarową dla młodzieży szkolnej, stowarzyszeń,
klubów sportowych itp. w wysokości:
- wynajem całoroczny - 13,73 zł.netto ( 16,89 złbrutto)
-wynajemwokresie od1.07.ż021 r. do 15.10.2021r.orazod 15.04.2022r.do30.06.ż022r.

- 9,87 zł.,nętto ( l2,14 zł brutto )
- wynajem w okresie od l 5. I0.202I r. do 1 5.04.2022 r.

- 59,89 zł. netto (73,67 zł brutto )

§2
Wykonanie zarządzenia powierza się zastępcy dyrektora oraz sekretarzowi szkoły

§3
Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia zmocą obowiązującą od l lipca ż021 r

Ostrów Mazowiecką dnia l lipca 202I r
Załączniki:

- Zał. Nr 1 - wyliczenie kosztów ńrzymania sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnoksźałcącym im. Mikołaja
Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej za okres od 1 lipca 20ż0 r. do 30 czerwcaż021 r,



Lp. Rodzaj opłaty Koszt 1 godziny

1 Energia cieplna ż,95 zł.

2 Energia elektryczna 3,09 ń,
_J woda i ścieki 0,09 ń,
4 Wywóz nieczystości 0,09 zł.

5 Zakup środków czystoś ci 0,59 zł.

6 Serwi sowani e sieci wentylacyjnej 0,39 ń,

7
Wynagrodzen i e p racown i ka o d d el e gowane go d o prac zw iązany ch z utr zymaniem
czystości i obsługi budynku

9,69 ń,

|6,89 zŁ

13,73 ń.

Zał. Nr t do zarządzenia dyreklora szkoły nr 5l20żI

A. Wyliczenie kosźu utrzymaria Sali gimnastycmej na podstawie wydatków w okresie od 1.07 .2020 r. do
30.06,ż02l r. zal dla klubów

Koszt brutto za 1godz.
Koszt netto za 1godz.

B. Wyliczenie kosztu utrzymania Sali gimnastycznej napodstawie wydatków w okresie od 7,07.2020 r. do
15.10.2020 r. oraz od 15.04.202I r. 30.06.20żI r. za 1 godzinę zegarową dlamłodzieĘ szkolnej, stowarzyszeń,
klubów

Kosź brutto za 1godz.

Koszt netto za 1 godz
B. Wyliczenie kosztu utrzymutia Sali gimnastyczn€l na podstawie wydatków w okresie od 1.07.żOż0 r. do
l5.10.20żOr. orazod15.04.ż021 r. 30.06.202I r. za 1 godzinę zegarowądlamłodzieży szkolnej, stowarzyszeń,
klubów

Koszt brutto za 1, godz.

Koszt netto za l godz

jur LUWyUrI ttl
Lp. Rodzaj opłaĘ Koszt 1 godziny

l Energia cieplna I,ż5 ń,
2 Energia eleldryczna I,I8 zł,

3 woda i ścieki 0,II ń.
4 Wywóz nieczystości 0,10 ń.
5 Zakup środków czystości 0,64 ń,
6 Serwisowanie sieci wentylacyj nej 0,42 ń.

7
Wynagrodzenie pracownika oddel egowanego do prac związanych z utrzymaniem
czystości i obsługi budynku 8,43 zł.

12,43 zł.

9,,87 zł.

Lp. Rodzaj opłaty Kosź 1 godziny
1 Energia cieplna ż3,14 zł.

2 Energia elektryczna I4,8ż ń.
J woda i ścieki 0,4I ń.
4 Wywóz nieczystości 0,37 ń.
5 Zakup środków czystości 2,37 ń.
6 Serwisowanie sieci wentylacyj nej 1,56 ń.

7
Wynagrodzenie pracownika oddelegowanego do prac związanych z utrzymanieln
cąrstości i obsługi budynku 31,02 ń,

73,67 d.
59,89 zł.
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