
 

Uchwała 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. 

 

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

 (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Stalowowolskiego uchwala, 

co następuje: 

 

§ 1. 

1. Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Stalowowolski 

mogą wynajmować lub wydzierżawiać sale gimnastyczne i hale sportowe znajdujące się 

w obiektach szkolnych.  

2. Wynajem lub dzierżawa sal gimnastycznych i hal sportowych jest dopuszczalna, gdy nie 

koliduje z realizacją zadań statutowych jednostek. 

3. Dzierżawy lub wynajmu sal gimnastycznych i hal sportowych dokonuje się na podstawie 

pisemnej umowy.  

 

§ 2 

Ustala się minimalne stawki czynszu netto za 1 godzinę zegarową za wynajem lub dzierżawę sal 

gimnastycznych lub hal sportowych: 

1. sala gimnastyczna o powierzchni do 200 m2 – 20,00 zł za godzinę zegarową,  

2. sala gimnastyczna o powierzchni powyżej od 200 m2 do 500 m2 – 40,00 zł za godzinę 

zegarową, 

3. sala gimnastyczna i hala sportowa o powierzchni powyżej 500 m2 – 50,00 zł za godzinę 

zegarową. 

§ 3 

Dopuszcza się zastosowanie stawek niższych niż określone w § 2 w przypadku, gdy sala 

gimnastyczna lub hala sportowa przeznaczona jest na prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci 

i młodzieży szkolnej. W takim przypadku ustala się minimalną stawkę czynszu netto za 1 godzinę 

zegarową w wysokości 10,00 zł. 



 

§ 4 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zastosowanie niższych stawek czynszu 

najmu lub dzierżawy od określonych w § 2 i § 3 – wyłącznie za zgodą Zarządu Powiatu 

Stalowowolskiego. 

§ 5 

Udostępnienie sali gimnastycznej lub hali sportowej innej jednostce organizacyjnej powiatu lub 

zorganizowanej grupie pracowników jednostki organizacyjnej powiatu następuje na podstawie 

porozumienia. 

§ 6 

Dochody z tytułu czynszu najmu lub dzierżawy sal gimnastycznych i hal sportowych stanowią 

dochody Powiatu Stalowowolskiego.  

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 

 

 


