sprawie: zmiany zaządzenia nr 506/MZJOś/2016 Prezydenta Miasta Knurów z dnia
22,12.2016 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wynajem

w

powiezchni użytkowej budynku oraz powierzchni gruntu stanowiących własnośó
Gminy Knurów, a oddanych w trwały zarząd oświatowymjednostkom
organizacyjnym

Na podstawie ań, 30 ust. 2 pkt 3 usiawy z dnia 8 marca 199Ó r, o samorządzie gminnym
(Dz,U. z 2017 r,, poz, 1875), na wniosek dyrektorów oświatowych jednostek organizacyjnych
zarządzam:.
'1

.

Wprowadzić zmiany w zarządzen iu nr 506/MZJOś/2016 Prezydenta Miasta Knurów z dnia
2212.2016 r, w sprawie usta|enia minimalnych stawek czynszu za wynajem powierzchni
uzytkowej budynku oraz powierzchni gruntu stanowiących własnośćGminy Knurów,
a oddanych w trwały zarząd oświatowym jednostkom organizacyjnym:

1)

pkt 4 otrzymuje brzmienie:
,,W przypadku zajęó i imprez organizowanych przez Centrum Kultury w Knurowie a|bo

zajęć i imprez organizowanych przez działające na obszarze Knurowa lub na rzecz

jego mieszkańców kluby spońowe będące uczniowskimi klubami

i

spońowymi,

Iub fundacjami - zajmujące się procesem szkolenia dzieci
imłodzieży,biorące udział we współzawodnictwie właściwymdla danej dyscypliny
spońowej, które nie działĄąw celu osiągnięcia zysku i pzeznaczają całoścdochodów
stowarzyszeniam

-

na realizację celów statutowych
stawki czynszu obowiązujące w danej oświatowej
jednostce organizacyjnej są obniżone do poziomu 40%.";

2)

w wykazie zawańym w załączniku nr 1 do zarządzenia, określającymminimalne stawki

(netto) czynszu za wynajem powierzchni uzytkowej budynku oraz powierzchni gruntu

stanowiących własnośóGminy Knurów, a oddanych w trwały zarząd oświatowym
jednostkom organizacyjnym, dodaje się lp. 12 - 15 w brzmieniu:
12.

14.
15.

2.

3.
4.

Nieruchomości gruntowe lub ich części - Wynajem na cele związane ze
śWiadczeniemusług kUlturalno_ośWiatowych i edukacyjnych

0,10 zł za 1 m2

Nieruchomości gruntowe lUb ich części- wnajem na inne cele niż zwiąZane
ze śWiadczeniemuSłUg kulturalno-ośWiatowych i edukacyjnych

1zlzalm2

Budynek - Wynajem na cele związane Ze śWiadczeniem Usług kulturalnoośWiatowych i edukacyjnych

2zlzalm2

Budynek

-

Wynajem na inne cele niż związane

kuIturalno-ośWiatowych i edukacyjnych

Wykonanie zarządzenia

ze śWiadczeniem usług 16złzal m2

powierzam dyrektorom oświatowych jednostek
organizacyjnych.
Nadzór nad wykonaniem zaządzenia będzie sprawowaó dyrektor Miejskiego Centrum
Edukacji w Knurowie.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

