
ZARZĄDZENIE NR 26/2022 
WÓJTA GMINY GIZAŁKI 

z dnia 31 marca 2022 r. 

w sprawie zmiany zarządzenia 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. W zarządzeniu nr 19/2022 z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie ze 
szkolnych sal gimnastycznych lub pomieszczeń szkolnych, stanowiących własność Gminy Gizałki wprowadza 
się następujące zmiany: 

1. § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

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

2. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 19/2022 Wójta Gminy Gizałki z dnia 17 marca 2022 r. otrzymuje 
brzmienie Załącznika nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2. 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. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Wójt 
 
 

Robert Łoza 

 



 

 

Załącznik nr 1  

do zarządzenia nr 26/2022  

Wójta Gminy Gizałki  

z dnia 31 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 20,00 zł netto/godz. 20,00 zł netto/godz. 20,00 zł netto/godz. 

2. Sala komputerowa 26,00 zł netto/godz. 26,00 zł netto/godz. 26,00 zł netto/godz. 

3. Sala gimnastyczna  28,00 zł netto/godz. 28,00 zł netto/godz. - 
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