Koulutuslautakunta
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09.12.2014

Sivistysosaston sisäiset tilavuokrat 1.1.2015 alkaen / koulutuslautakunta
KOULTK § 93
Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja:

Kaupunginhallitus ja lautakunnat ovat päättäneet vuonna 2010
tilavuokrista. Samalla on päätetty, että kaupungin sisäiset tilavuokrat
ovat samansuuruiset kuin ulkopuolisilta perittävät.
Työväenopistotoiminta on siirtynyt Tampereen kaupungin
tuottamaksi ja musiikkiopistotoimintaa ollaan siirtämässä
Pirkanmaan musiikkiopistolle. Kaupungin perimät tilavuokrat ovat
melko suuria ja ne eivät saisi vähentää annettavan opetuksen
määrää. Musiikkiopistosopimuksessa onkin todettu, että sisäisiä
tilavuokria ei peritä lukuun ottamatta yksinomaan musiikkiopiston
hallinnassa olevia tiloja.
Vapaa-aikalautakunta päätti 2.12.2014 § 107, että vuoden 2015
alusta lukien sivistysosaston sisällä ei peritä sisäisiä tilavuokria
lautakunnan hallinnoimien tilojen osalta lukuun ottamatta
liikuntatiloja. Liikuntatiloista peritään tilavuokra seuroilta perittävän
taksan mukaisena arkisin klo 16 jälkeen, viikonloppuisin ja
loma-aikoina.
Varhaiskasvatus siirtyy sivistysosastolle ensi vuoden alusta ja
perusturvalautakunta on päättänyt 30.11.2010 § 117 seuraavat
vuokrat päiväkotien tiloihin:
- päiväkotien ryhmähuoneet
15 € + alv/tunti
- päiväkotien salit
25 € + alv/tunti
Lisäksi lautakunta on päättänyt, että pitempiaikaisissa sopimuksissa
tilavuokrista voidaan antaa 25 % alennus.
Koulutuslautakunta on päättänyt seuraavat vuokrat kouluille
1.6.2010 § 44:
- luokkatila
15 € + alv/tunti
- erikoisluokat
20 € + alv/tunti
- juhlasalit ja ruokalat
40 € + alv/tunti
Lisäksi lautakunta on päättänyt, että koulun toimintaa suoraan
tukevat yhdistykset esim. vanhempain- ja kyläyhdistykset saavat tilan
käyttöönsä veloituksetta.
Lisätiedot
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Sivistysjohtaja ehdottaa:
Koulutuslautakunta päättää, että
1.

vuoden 2015 alusta lukien sivistysosaston sisällä ei peritä

sisäisiä tilavuokria lautakunnan hallinnoimien tilojen osalta.
Myöskään musiikkiopistolta ja työväenopistolta ei peritä tilavuokria lukuun ottamatta yksinomaan opistojen hallinnassa olevia
tiloja. Vapaa-aikalautakunta hallinnoi koulujen liikuntasaleja
kouluajan ulkopuolella ja on päättänyt tilavuokrista kouluajan ulkopuolella.
2.

koulujen ja päiväkotien tilavuokrat pysyvät nykyisinä ja ovat seuraavat:
- päiväkotien ryhmähuoneet
15 € + alv/tunti
- päiväkotien salit
25 € + alv/tunti
- luokkatila
15 € + alv/tunti
- erikoisluokat
20 € + alv/tunti
- juhlasalit ja ruokalat
40 € + alv/tunti
Koulun tai päiväkodin toimintaa suoraan tukevat yhdistykset
esim. vanhempain- ja kyläyhdistykset saavat tilan käyttöönsä
veloituksetta.

Päätös

Hyväksyttiin keskustelun jälkeen.
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