
 

ZARZĄDZENIE Nr 4/2022 

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi 

i Sportowymi Nr 5 im. Jana Pawła II w Pionkach 

z  dnia 1 lutego 2022 r. 

w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń 

w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi nr 5 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 506), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 

o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 679) oraz na podstawie § 2 ust. 1 pkt 4 

i § 3. Uchwały Nr XV/93/2019 Rady Miasta Pionki z dnia 29 października 2019 r. w sprawie 

zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w Gminie Miasta 

Pionki, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Burmistrzowi uprawnień 

do ustanawiania ich wysokości (Dz. Urz. Woj. Maz. z 8 listopada 2019r., poz. 12614),  

 

zarządzam, co następuje : 

 

§ 1. Ustala się wysokość stawek opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń w Publicznej 

Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi nr 5 Pionki, określonych 

w załączniku do zarządzenia. 

 

§ 2. 1. Wysokość opłat określa iloczyn czasu korzystania z obiektu (urządzenia) lub 

zajmowanej powierzchni obiektu i odpowiedniej stawki określonej w § 1. 

2. Za jednostkę godzinową rozumie się czas w wymiarze 60 minut.  

3. Wielkość zajmowanej powierzchni określa się w ten sposób, że powierzchnię do 0,49 m2 

pomija się, a co najmniej 0,50 m2 zaokrągla się do pełnego metra. 

4. Wysokość opłat zawiera podatek od towarów i usług VAT. 

 

§ 3. Traci moc Zarządzenie nr 14/2020 z 31 sierpnia 2020 r. Dyrektora Publicznej Szkoły 

Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi Nr 5 im. Jana Pawła II w Pionkach 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik 
do Zarządzenia Nr 9/2022 
Burmistrza Miasta Pionki z dnia 18 stycznia 2022 r. 
 
 
 

Cennik Opłat 
 

za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń w Publicznej Szkole Podstawowej 

z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi nr 5 im. Jana Pawła II w Pionkach: 

 

I.1. Szkolne sale gimnastyczne: 

 

- na cele sportowe (1 godzina): 

1. Wynajęcie sali gimnastycznej – 70 zł, 

- na cele inne niż sportowe (1 godzina): 

1.Wynajęcie sali –150 zł, 

 

I.2. Kort tenisowy (1 godzina): 

 

1. Bilet wstępu za korzystanie z kortu przy PSP Nr 5 przy ul. Targowej 9 – 20 zł, 

2. Dorośli KDR – 15 zł, 

3. Dzieci KDR – 10 zł, 

4. Dzieci i młodzież do lat 18 - 12 zł, 

5. Młodzież ucząca się do 26 roku życia (ważna legitymacja szkolna lub studencka) – 15 zł, 

6. Emeryci i renciści powyżej 60 roku życia ( legitymacja emeryta lub rencisty) – 12 zł, 

7. Zasłużeni honorowi dawcy krwi (legitymacja + dowód osobisty) – 12 zł, 

8. Osoby niepełnosprawne – 8 zł, 

9. Opiekun osoby niepełnosprawnej – 8 zł. 

 

I.2.1.Karnety: 

 

1. Karnet (20 godz. w miesiącu) – 250 zł 

 

I.3. Sale lekcyjne (1 godzina): 

 

1. Wynajęcie sali lekcyjnej – 50 zł, 

 

I.4. Pracownie komputerowe: 

 

1. Wynajęcie pracowni ze sprzętem  – 200 zł, 

 

I.5. Inne pomieszczenia szkolne (1 godzina): 

 

1. Wynajęcie świetlicy  - 50zł, 

2. Wynajęcie kuchni – 200 zł, 

3. Wynajęcie holu, korytarza  - 50 zł, 

4. Wynajęcie sal dla organizacji i stowarzyszeń prowadzących działalność na rzecz dzieci 

i młodzieży z terenu Gminy Miasta Pionki i Gminy Pionki  – po uzgodnieniu z Burmistrzem 

Miasta Pionki. 

 

 



II. Pozostałe pomieszczenia wykorzystywane na prowadzenie działalności gospodarczej 

 

1.Wynajęcie pomieszczenia – 15,96 zł miesięcznie za 1m. kw. powierzchni użytkowej. 

 

III. Inne pomieszczenia wykorzystywane na cele niezwiązane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej: 

 

1. Wynajęcie pomieszczenia – 7,99 zł miesięcznie za 1 m. kw. powierzchni użytkowej, 

2. Piwnice – 40% stawki podstawowej najmowanego lokalu, 

 


