
Uchwała Nr 135/733/2017 

Zarządu Powiatu Stalowowolskiego 
z dnia 09 lutego 2017 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń i powierzchni użytkowej 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących 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 2016 r. poz. 814 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 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) Zarząd 

Powiatu Stalowowolskiego uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Wyraża się zgodę na wynajęcie pomieszczeń i powierzchni użytkowej znajdujących się w budynku 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli przy ul. Staszica 5, 37-450 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 135/733/2017 
 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego  
  z dnia 09 lutego 2017 r. 
 

 

Wykaz podmiotów, dla których wyraża się zgodę na wynajęcie pomieszczeń i powierzchni użytkowej w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Stalowej Woli 

 

Lp. Podmiot wynajmujący Przedmiot najmu Okres zawarcia 
umowy 

Liczba godzin 
w miesiącu 

Przychody z 
najmu 
(miesięcznie) w zł 

Koszty 
uzyskania 
przychodu 
(miesięczni
e) w zł 

Dochód 
(miesięcz
nie) w zł 

Cel umowy 

1. Miejski Dom Kultury w 
Stalowej Woli, ul. 1 
Sierpnia, 37-450 
Stalowa Wola 

Pracownia 
komputerowa o 
pow. 61 m2 

od 
01.01.2017 r. 
do 
23.06.2017 r. 

20  godz. 
 

100,00 zł netto  
123,00 zł brutto 
 

- - Oddanie 
w najem 

2. Pan Walawander 
Ryszard 

Pomieszczenie 
gospodarcze o 
pow. 12,5 m2 

od 
01.01.2017 r. 
do 
31.08.2017 r. 

Cały miesiąc 40,00 zł netto  
49,20 zł brutto 
 

- - Oddanie 
w najem 

3. BUsport Marek Butryn Powierzchnia 
użytkowa ok. 1 m2 
na korytarzu pod 
automat 
vendingowy 

od 01.01.2017 r.  
do 30.06.2019 r. 

168 godz. 75,00 zł netto 
92,25 zł brutto 
 (w okresie wakacji 
tj. lipiec, sierpień 
10 zł brutto 
miesięcznie) 

- - Oddanie 
w najem 

4. Rin Serwis Andrzej 
Wilusz , ul. Wolności 
440, 37-403 Pysznica 

Powierzchnia 
użytkowa ok. 1 m2 

na korytarzu 
instalacja 
kserokopiarki 
samoobsługowej 

od 
01.01.2017 r. 
do 
31.12.2017 r. 

168 godz.  
  

75,00 zł netto 
92,25 zł brutto (w 
okresie wakacji tj. 
lipiec, sierpień 10 
zł brutto 
miesięcznie) 

- - Oddanie 
w najem 
 



5. Pan Zajączkowski Józef, 
sklepik szkolny LO 

Sklepik szkolny o 
pow. 68,11 m2 

od 
01.01.2017 r. 
do 
31.12.2019 r. 

168 godz. 250,00 zł netto 
307,50 zł brutto +   
koszt zużycia 
energii 
elektrycznej (w 
okresie wakacji tj. 
lipiec, sierpień- 30 
zł brutto) 
 

- - Oddanie 
w najem 

 

 

 

 


