
ZARZĄDZENIE NR 19/2021 
WÓJTA GMINY GIZAŁKI 

z dnia 17 marca 2022 r. 

w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie ze szkolnych sal gimnastycznych lub pomieszczeń 
szkolnych, stanowiących własność Gminy Gizałki 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2022 r., poz. 559) art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. 
Dz. U. z 2021 r., poz. 679) oraz § 1 uchwały nr XXX/213/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 listopada 2021 r. 
w sprawie powierzenia uprawnień Wójtowi Gminy Gizałki do ustalenia wysokości cen i opłat albo o sposobie 
ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących własnością Gminy 
Gizałki, zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się stawki opłat za korzystanie z sal gimnastycznych lub pomieszczeń szkolnych, stanowiących 
własność Gminy Gizałki, znajdujących się w: 

- Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Białobłotach zlokalizowanej na nieruchomości oznaczonej 
ewidencyjnie jako dz. nr 169/8 (obręb Białobłoty, arkusz mapy 2), dla której Sąd Rejonowy w Pleszewie IV 
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KZ1P/00038937/5, 

- Szkole Podstawowej im. Obrońców Tobruku w Tomicach zlokalizowanej na nieruchomości oznaczonej 
ewidencyjnie jako dz. nr 470/8 i 470/7 (obręb Tomice, arkusz mapy 4), dla której Sąd Rejonowy 
w Pleszewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KZ1P/00018059/0, 

- Szkole Podstawowej im. Ojca Św. Jana Pawła II w Gizałkach zlokalizowanej na nieruchomości oznaczonej 
ewidencyjnie jako dz. nr 748/3 i 753/2 (obręb Gizałki, arkusz mapy 1), dla której Sąd Rejonowy w Pleszewie 
IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KZ1P/00017575/6,  wymienione w załączniku 
nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. 1. Wysokość opłat określa iloczyn czasu korzystania ze szkolnych sal gimnastycznych 
lub pomieszczeń szkolnych i odpowiedniej stawki godzinowej określonej w załączniku nr 1 do niniejszego 
zarządzenia. 

2. Czas korzystania ze szkolnych sal gimnastycznych lub pomieszczeń szkolnych określa się w godzinach 
zegarowych. 

3. Do wyliczonej wysokości opłat, o których mowa w ust. 1 dolicza się obowiązujący w przepisach prawa 
podatek VAT. 

4. Wysokość opłaty za korzystanie ze szkolnych sal gimnastycznych lub pomieszczeń szkolnych przez 
mieszkańców gminy Gizałki nieprowadzących działalności gospodarczej pomniejsza się o 30%. 

§ 3. 1. Szkolne sale gimnastyczne i pomieszczenia szkolne nieodpłatnie mogą być udostępnione na: 

1) Spotkania z mieszkańcami organizowane przez organy Gminy Gizałki; 

2) Organizację narad, konferencji, nieodpłatnych szkoleń, kursów organizowanych przez Gminę Gizałki lub 
dyrektorów szkół; 

3) Realizację zadań statutowych Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Gizałki; 

4) Bezpłatne zajęcia edukacyjne i sportowe dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Gizałki, 
prowadzonych pod nadzorem nauczyciela placówki oświatowej, dla której organem prowadzącym jest 
Gmina Gizałki; 

5) Imprezy organizowane przez Gminę Gizałki. 

§ 4. Wynajęcie szkolnych sal gimnastycznych i pomieszczeń szkolnych możliwe jest po realizacji 
obowiązkowych i pozalekcyjnych zajęć, w których uczestniczą uczniowie szkół podstawowych. 



§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom: Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej 
w Białobłotach, Szkoły Podstawowej im. Obrońców Tobruku w Tomicach, Szkoły Podstawowej im. Ojca Św. 
Jana Pawła II w Gizałkach. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Wójt 
 
 

Robert Łoza 

 



Załącznik nr 1  

do zarządzenia nr 19/2022  

Wójta Gminy Gizałki  

z dnia 17 marca 2022 r. 

 

 

Stawki opłat za korzystanie ze szkolnych sal gimnastycznych lub pomieszczeń 

szkolnych, stanowiących własność Gminy Gizałki. 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa 

im. M. Konopnickiej 

w Białobłotach 

Szkoła Podstawowa 

im. Obrońców 

Tobruku w Tomicach 

Szkoła Podstawowa 

im. Ojca Św. 

Jana Pawła II 

w Gizałkach 

1. Sala lekcyjna 50,00 zł netto/godz. 50,00 zł netto/ godz. 50,00 zł netto/ godz. 

2. Sala komputerowa 60,00 zł netto/godz. 60,00 zł netto/godz. 60,00 zł netto/godz. 

3. Sala gimnastyczna  60,00 zł netto/godz. 50,00 zł netto/godz. - 
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