
ZARZĄDZENIE NR 17/12/2015 

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie 

z dnia 31 grudnia 2015r. 

 

w sprawie: ustalenia stawek za wynajem obiektów sportowych, pomieszczeń budynku oraz 

powierzchni reklamowych  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie. 

 

Na podstawie: 

 Uchwały Nr XXVII/307/05 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 11 lutego 2005 roku; 

 Uchwały Nr XXXVI/4 /06 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 10 lutego 2006 roku; 

 Zarządzenie Nr 127/10 Burmistrza Halinowa z dnia 17 września 2010 roku 

zarządzam co następuje.  

 

§ 1 

 

Wprowadzam stawki czynszu za wynajęcie obiektów sportowych, pomieszczeń budynku oraz 

powierzchni reklamowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie podane w Tabeli 1. 

 

Tabela 1.  

Stawki czynszu za wynajem obiektów sportowych, pomieszczeń budynku 

oraz powierzchni reklamowych  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie. 

 

 

Pomieszczenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie 

 

Przedmiot wynajmu Pełna stawka Obniżona stawka 

Sala lekcyjna 20,00 zł/h 10,00zł/h 

Łącznik 100,00 zł ………………. 

Sala komputerowa na 25 stanowisk uczniowskich, 

wyposażona w rzutnik 

60,00 zł/h 30,00 zł/h 

 

Obiekty sportowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie 

 

Hala sportowa 100,00 zł/h 30,00 zł/h 

Hala sportowa – sektor (1/3 hali) 30,00 zł/h 15,00 zł/h 

Sala ćwiczeń tzw. siłownia 25,00 zł/h 15,00 zł/h 

Sala gimnastyczna 30,00 zł/h 15,00 zł/h 

Sala ćwiczeń „lustrzana” 25,00 zł/h 15,00 zł/h 

Sala ćwiczeń judo 354,00 zł/miesiąc 

Pokój socjalny dla nauczycieli, sędziów i trenerów 

wyposażony w meble biurowo-wypoczynkowe, 

naczynia i czajnik bezprzewodowy 

20,00 zł/dzień ……………………. 

Uwaga. Szatnie i sanitariaty przy obiektach sportowych dostępne są  bezpłatnie dla wynajmujących 

obiekty sportowe.  

 

Powierzchnia reklamowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie 

 

Jednorazowa opłata przy pierwszym instalowaniu reklamy …………… 

Powierzchnia reklamowa 1 m 2 …………………………………………. 

 

100,00 zł 

10,00 zł/1m2  miesięcznie 

 

 

 

 



§ 2 

 

1. Pełne stawki za wynajem hali sportowej oraz siłowni  mogą być obniżone  w przypadku 

wynajmu dla: 

a. młodzieży uczącej się; 

b. osób prowadzących zajęcia dla uczniów z terenu gminy Halinów. 

 

§ 3 

 

Pełne stawki za wynajem sal  lekcyjnych, sali komputerowej, sali gimnastycznej, sali 

lustrzanej mogą być obniżone  w przypadku wynajmu w celu realizacji zająć dla dzieci  

i młodzieży zamieszkałej na terenie gminy Halinów.  

 

§ 4 

 

W szczególnych przypadkach wynajmu hali sportowej lub siłowni przez organizacje 

pozarządowe lub kluby działające na terenie gminy Halinów, po przedłożeniu przez te 

podmioty pozytywnej opinii Burmistrza Halinowa, istnieje możliwość odstąpienia od 

naliczania opłaty czynszowej.  

 

§ 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015r.  

 

 

 
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie 

Lidia Kołakowska 

 


