
Tułowice, 1 września 2015r. 

ZARZĄDZENIE NR 1 1 / 0 9 / 2 0 1 5 z dnia 1 września 2015r . 
Dyrel<tora Zespołu Szl<ół w Tułowicacli 

w s p r a w i e l<osztów n a j m u pomieszczeń w internacie , obsługi 
oraz wyżywienia grup zorgan i zowanych . 

Ustalam z dniem 1 września 2015r. następujące koszty: 

1. Koszt brutto (z 23% podatkiem VAT) najmu pomieszczeń w internacie Zespołu Szkół 
w Tułowicach na 1 dobę: 

1.1. Mała sala „Tradycji" 120,00zł 
1.2. Mała sala taneczna (z kominkiem) 120,00zł 
1.3. Sala nr 24 „Dziupla" 190,00zł 
1.4. Sala konsumpcyjna nr 64 (arrasowa) 240,00zł 
1.5. Sala konsumpcyjna nr 67 (cichej nauki) 220,00zł 
1.6. Duża sala taneczna (balowa) 300,00zł 
1.7. Kuchnia z zapleczem i urządzeniami do 60 osób 240,00zł 
1.8. Stołówka 180,00zł 
1.9. Kuchnia z zapleczem i urządzeniami powyżej 60 osób - dodatkowo 5,00zł za każdą 

osobę powyżej 60 osób. 

2. Koszt brutto (z 23% podatkiem VAT) najmu pomieszczeń w internacie Zespołu Szkół 
w Tułowicach do 3 godzin dla max imum 40 osób: 

2 .1 . Sala nr 24 „Dziupla" 110,00zł 
2.2. Stołówka 110,00zł 
2.3. Kuchnia wraz z zapleczem 110,00zł 

3. Koszt obsługi imprezy przez pracowników Zespołu Szkół w Tułowicach jest ustalany wg stawek 
osobistego zaszeregowania. 

4. Koszt brutto (z 8% podatkiem VAT) całodziennego wyżywienia dla grup zorganizowanych: 
4 . 1 . śniadanie 9,00zł 
4.2. obiad 18,00zł 
4.3. kolacja 9,00zł 

5. Koszt brutto (z 8% podatkiem VAT) posiłków dla pracowników i emerytów ZS w Tułowicach: 
5.1. śniadanie 5,00zł 
5.2. obiad 10,00zł 
5.3. kolacja 5,00zł 

6. Koszt przygotowania posiłków na wynos ustala się jako narzut od wartości wydanych 
6 .1 . artykułów spożywczych na kuchnię z magazynu spożywczego w g poniższego 

zestawienia 

wyszczególnienie 

Instytucje współpracujące ze szkołą na 

podstawie porozumienia: 

1. Starostwo Powiatowe w Opolu 

2. Jednostka Wojskowa w Komprachcicach 

3. Nadleśnictwo Tułowice 

pozostal i 

dzień pracy kuchni 30% 75% 

dzień wo lny od pracy 50% 100% 

6.2. Narzut na towary wydawane z magazynu gospodarczego ustala się na poziomie 
narzutu na towary wydawane z magazynu spożywczego. 



7. Koszt najmu pomieszczeń wyszczególnionych w pkt. 1 oraz obsługi w pkt. 3 może być 
zwiększony lub zmniejszony w zależności od poniesionych nakładów przez wynajmującego. 
Obowiązywać będą koszty każdorazowo wynegocjowane z najemcą i zawarte w podpisanej 
obustronnie umowie. 

8. W przypadkach niezbędnych, najemcy zostanie naliczony dodatkowo koszt dozoru całości 
imprezy. 

9. Osoby ubiegające się o najem pomieszczeń na zorganizowanie imprez winny złożyć podanie do 
Dyrektora Zespołu Szkół w Tułowicach z co najmniej dwutygodn iowym wyprzedzeniem (nie 
dotyczy spotkań z przyczyn losowych). 

10. Sprawy nie ujęte powyższym zarządzeniem (szkody, straty i tp.) reguluje umowa pomiędzy 
Zespołem Szkół w Tułowicach a Najemcą. 

11 . Szczegółową kalkulację kosztów przedmiotu zarządzenia stanowi dokumentacja oznaczona 
znakiem DK.341.1..2014 

12. Traci moc zarządzenie nr 2/03/14 z dnia 4 marca 2014r. 

Otrzymują: 
1. tablica ogłoszeń dla pracowników 
2. księgowość Zespołu Szkół 
3. kierownik internatu 
4. kierownik gospodarczy 

D Y R E K K 
Zespołu Szkól vA 

podpi: 

iłowicach 


