
Uchwała Nr 235/1350/2018 

Zarządu Powiatu Stalowowolskiego 
z dnia 14 listopada 2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali gimnastycznej w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 43 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz § 

3 Uchwały Nr 137/744/2017 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w 

sprawie ustalenia minimalnych opłat za wynajem lub dzierżawę sal gimnastycznych i hal 

sportowych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Stalowowolski i Uchwały  Nr 164/943/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniającej 

Uchwałę nr 137/744/2017, Zarząd Powiatu Stalowowolskiego uchwala co następuje: 

 
§ 1 

 
Wyraża się zgodę na wynajęcie sali gimnastycznej znajdującej się w budynku Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli przy ul. Polnej 15, 37-464 Stalowa Wola, zgodnie 

z Załącznikiem do Uchwały.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                      Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 

 

 

 

 

  



 

 
Załącznik  

   do uchwały Nr 235/1350/2018 
 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego  
  z dnia 14 listopada 2018 r. 
 

 

Wykaz podmiotów, dla których wyraża się zgodę na wynajęcie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej 
Woli 

 

L
p. 

Podmiot wynajmujący Przedmiot 
najmu 

Okres zawarcia 
umowy 

Liczba 
godzin 
przez cały 
okres 
umowy 

Przychody z najmu 
za cały okres 
umowy w zł 

Koszty 
uzyskania 
przychodu 
(miesięcznie) 
w zł 

Dochód 
(miesię
cznie) 
w zł 

Cel umowy 

1. Międzyzakładowa 
Organizacja Związkowa 
NSZZ „Solidarność” Huty 
Stalowa Wola, ul. 
Kwiatkowskiego 1, 37-450 
Stalowa Wola 

Sala 
gimnastyczna  

od 
01.12.2018 r. 
do 
01.12.2018 r. 

4 godz. 
 

200,00 zł netto  
246,00 zł brutto 
(50 zł/ godz. netto) 

- - Prowadzenie 
turnieju piłki 
nożnej dla 
członków MOZ 
NSZZ 
„Solidarność” 
HSW 

2. Akademia Piłkarska 
Stalowa Wola, ul. 
Kwiatkowskiego 9, 37-450 
Stalowa Wola 

Sala 
gimnastyczna  

od 
12.11.2018 r. 
do 
31.03.2019 r. 

145,5 godz. 
 

3 637,50 zł netto 
4 474,13 zł brutto  
(25 zł/ godz. netto) 

- - Prowadzenie 
nieodpłatnych 
ćwiczeń i zajęć 
sportowych dla 
dzieci i młodzieży 

 


