BURMISTRZ GMINY I MIASTA
CZERWI O N 1(/A- L E SZCZY N Y
44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9
1e1.3242959 11,3242959 34, fax 32431 17 60
www. czerwion ka-leszczyny. pl, e-mail : ka@czerwion ka-leszczyny.com. pl

CZERWIONKA-tESZCZYNY

ZLOZA SUKCESU

Czerwionka-Leszczyny, 31 stycznia 2019r.
ED.0003.1 .2019

Pan

Michal Toman
Radny
Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Odpowiadajqc na lnterpelacjq z dnia 21.01.2019 r. informujq,
2e decy4e dotyczqce wynajmowania pomieszczefi w budynkach szkol
i pzedszkoli podejmujq Dyrektorzy jednostek oSwiatowych w ramach

uprawnieri wynikajqcych z udzielonych im Pelnomocnictw,
kt6re dotyczq m.in. gospodarowania mieniem szk6l w granicach

zwyklego zarzqdu.
Odnoszqc siq natomiast do korespondencji dorqczonej dyrektorom szkol
kwalifikowalnoSciq podatku VAT jak
zakresie zw)qzanym
i pomocq publicznq na projektach objqtych dofinansowaniem ze Srodk6w
Unii Europejskiej to wyja6niam, 2e bylo to spowodowane ustawowq
centralizacjq podatku od towar6w uslug w gminie oraz r62nicami
interpretacyjnymi w zakresie kwalifikowalno6ci podatku VAT pomiqdzy
Gminq, a Urzqdem Marszalkowskim, kt6re istniejq do dzisiaj oraz podjqtq
ostro2no6ciq do czasu rozwiqzania powy2szego problemu.
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Wedlug aktualnej wiedzy wskazane przyczyny nie stanowiq pzeszkody
w wynajmowaniu pomieszczefl w budynkach szk6l.
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dniu 10.09.20i8 Stol;atzvszenie Luxtoi'ped; olrz;r1-11613 cinorryiedz negat.v\rynQ
dctyczqcq wynajmil saii gimnasti/cznej na potrzeDy realiz*r,ranego prajektu. Pan
Dyrekior polv*iat siq na i:-rformacjq przestan4 z Urzgou 6miny iMiasta gdzie
pcrto{ano sie na Pana NaczeLnika AnCrzeia Wqcirza. Pan Naczelnik coilformow,at
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pi"accwki, ze i-rie;'ncgq one \rtvnajmor"raC pOmiesztzen iry obiei<tacir
I

t:

terfficrnoderniz*wanycn zc iradkow Unii Europejsxiej w ramaci: RP0 WSL 2014-2020
ze \&zglqdu na mozi.ivvo*c obr'r izerria poziomu dofinarsovr'Enla oi-az (\i.restie zrn,i4zane
kwaLifikowalnoiciq pcdatk* VAT.
Poniewa2 w naszej gminie zapotrzebowanie na sale gimnastyczne rry$rod licznych
k[ubow, organizac;i iosdb prywatnych jest duze zwracam siQ z proSbq o wyjainienie:
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rzeczyrvi(cie nie moina wynajmowac pomieszczeri w ww. i:ud,vnkach ze
szczegoInym uwzgtqdnienien': organizacji pozarzqdowych? JesLi odpcrnried2 na to
pytanie jest neEaiywna pi'oszE c przytoczenie zapisor+. ktore wyl<[uczajq takq
mozlirvo6c wynajmu.
2. Je6l.i nie ffiozna wynajrflowad proszg o podanie i.isty szkct, kt6rych zai<az dotyczy?
3.. Czy*
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