
Uchwała Nr 53/269/2015 

Zarządu Powiatu Stalowowolskiego 
z dnia 01 października 2015 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie i użyczenie (bezpłatne) 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 roku o samorządzie powiatowym 
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 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 2015 r. poz. 782) Zarząd 
Powiatu Stalowowolskiego uchwala, co następuje:  
 

§ 1 
 
Wyraża się zgodę na wynajęcie i użyczenie (bezpłatne) sali gimnastycznej znajdującej się 

w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli przy ul. Polna 15,  

37 - 464 Stalowa Wola zgodnie z Załącznikiem do Uchwały. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

                                 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 

 (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 



 Załącznik  
   do uchwały Nr 53/269/2015 
 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego  
  z dnia 01 października 2015 roku 
 

 

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

 

 

Lp. Podmiot wynajmujący Przedmiot najmu Okres 
zawarcia 
umowy 

Liczba 
godzin w 
miesiącu 

Przychody z 
najmu 
(miesięcznie) 
w zł 

Koszty 
uzyskania 
przychodu 
(miesięcznie) 
w zł 

Dochód 
(miesięcznie) 
w zł 

Cel umowy 

1. Komenda Powiatowa 
Państwowej Straży 
Pożarnej w Stalowej 
Woli 

sala gimnastyczna od 
01.10.2015 r. 
do 
31.04.2016 r. 

82,5  godz. 
(za cały 
okres  
umowy ) 

nieodpłatnie - - użyczenie 

2. Parafialny Klub 
Sportowy „SAN” 
przy Klasztorze  
oo. Kapucynów 
ul. Klasztorna 27 
37-464 Stalowa Wola 

sala gimnastyczna od 
15.10.2015 r. 
do 
30.03.2016 r. 

 73,5 godz.   
(za cały 
okres 
umowy) 

nieodpłatnie - - użyczenie 

3. ZKS „STAL” 
ul. Hutnicza 15 
37-450 Stalowa Wola 

sala gimnastyczna od 
20.10.2015 r. 
do 
30.03.2016 r. 

294,5 godz.  
(za cały 
okres 
umowy) 

nieodpłatnie - - użyczenie 

4. MZK Sp. z o.o. 
ul. Komunalna 1 
37-450 Stalowa Wola 

sala gimnastyczna od 
15.10.2015 r. 
do 
31.03.2016 r. 

34,5  godz. 
(za cały 
okres  
umowy ) 
 

60 zł x 34,5 g. –  
2.070 zł  
(za cały okres 
umowy) 

- - oddanie 
w najem 



5. Tomasz Mazur 
ul. Niezłomnych 12 
37-450 Stalowa Wola 

sala gimnastyczna od 
01.10.2015 r. 
do 
30.03.2016 r. 

36  godz. 
(za cały 
okres  
umowy ) 

60 zł x 36 g. –  
2.160 zł  
(za cały okres 
umowy) 

- - oddanie 
w najem 

6. Tasta Armatura Sp. z o.o. 
ul. Grabskiego 38 
37-450 Stalowa Wola 

sala gimnastyczna od 
01.10.2015 r. 
do 
31.03.2016 r. 

34,5  godz. 
(za cały 
okres  
umowy ) 

60 zł x 34,5 g. –  
2.070 zł  
(za cały okres 
umowy) 

- - oddanie 
w najem 

7. Paweł Kuliś 
Al.J.Pawła II 12/18 
37-450 Stalowa Wola 

sala gimnastyczna od 
02.11.2015 r. 
do 
31.03.2016 r. 

30  godz. 
(za cały 
okres  
umowy ) 

60 zł x 30 g. –  
1.800 zł  
(za cały okres 
umowy) 

- - oddanie 
w najem 

8. Huta Stalowa Wola S.A. 
ul. Kwiatkowskiego 1 
37-450 Stalowa Wola 

sala gimnastyczna od 
07.10.2015 r. 
do 
31.12.2015 r. 

16,5 godz. 
(za cały 
okres 
umowy) 

60 zł x 16,5 g  –  
990 zł  
(za cały okres 
umowy) 

- - oddanie 
w najem 

9. Akademia Piłkarska 
Michał Czubat 
ul. Hutnicza 15 
37-450 Stalowa Wola 

sala gimnastyczna od 
15.10.2015 r. 
do 
28.02.2016 r. 

36  godz. 
(za cały 
okres  
umowy ) 

60 zł x 36 g. –  
2.160 zł  
(za cały okres 
umowy) 

- - oddanie 
w najem 

 

 

 

 


