
ZARZĄDZENIE NR 153.2022 
BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ 

z dnia 14 listopada 2022 r. 

w sprawie zmiany zarządzenia określającego opłaty za korzystanie z sal gimnastycznych, innych 
pomieszczeń i urządzeń znajdujących się w obiektach oświatowych stanowiących własność Gminy 

Iwonicz-Zdrój 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. 
poz. 559 z późn. zm.) oraz § 3 Uchwały Nr XLIII.294.2014 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 
29 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad korzystania z sal, innych pomieszczeń i urządzeń znajdujących 
się w budynku szkół prowadzonych przez Gminę Iwonicz-Zdrój (Dziennik Urzędowy Województwa 
Podkarpackiego z 2014 r. poz. 749) 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Nr 128.2022 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 10 października 2022 roku 
w sprawie określenia opłat za korzystanie z sal gimnastycznych, innych pomieszczeń i urządzeń znajdujących 
się w obiektach oświatowych stanowiących własność Gminy Iwonicz-Zdrój załącznik otrzymuje brzmienie jak 
w załączeniu do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2022 r. 

 

   

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój 
 
 

Witold Kocaj 
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Załącznik do zarządzenia Nr 153.2022 

Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój 

z dnia 14 listopada 2022 r. 

Stawki opłat za korzystanie z sal gimnastycznych , innych pomieszczeń i urządzeń znajdujących się 
w obiektach oświatowych stanowiących własność Gminy Iwonicz-Zdrój 

Wysokość opłat w złotych Lp.  Nazwa  
za 1 godz. za 1 m2 

1. Hala sportowa  100,00 zł plus obowiązująca 
stawka VAT – 

2.  Sala gimnastyczna  60,00 zł  plus obowiązująca 
stawka VAT – 

3. Sala lekcyjna  40,00 zł plus obowiązująca 
stawka VAT  – 

4.  Inne pomieszczenia użytkowe  40,00 zł plus obowiązująca 
stawka VAT – 

5.  Kuchnia szkolna wraz z przyległą 
stołówką 

400,00 zł  plus obowiązująca 
stawka VAT – 

6. Pomieszczenia wykorzystywane na 
prowadzenie działalności 
gospodarczej  

– 50,00 zł plus obowiązująca 
stawka VAT 

7.  Pomieszczenia wykorzystywane na 
prowadzenie  działalności 
gospodarczej w Szkole Podstawowej  
w Iwoniczu  

– 30, 00 zł plus obowiązująca 
stawka VAT  
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