
 

Uchwała Nr 140/769/2017 
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 09 marca 2017 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali gimnastycznej i sali lekcyjnej 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 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.) oraz § 

4 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, Zarząd Powiatu Stalowowolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Wyraża się zgodę na wynajęcie w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej 

Woli przy ul. Polnej 15: 

- sali lekcyjnej dla Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana II Sobieskiego w Stalowej Woli, ul. Polna 15 na okres od 

01.03.2017 r. do 31.12.2017 r. ( 1 godzina w miesiącu) w celu prowadzenia działalności na rzecz 

stowarzyszenia, które zostało powołane w celu wspierania szkoły w realizacji jej statutowych 

działań. Odpłatność w wysokości 10,00 zł netto za cały okres umowy. 

- sali gimnastycznej i sali lekcyjnej dla Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi 

Podkarpackiej Rzeszów Hufiec Lasowiacki Stalowa Wola na okres od 17.03.2017 r. do 18.03.2017 

r. (48 godzin) w celu organizacji złazu z okazji Dnia Myśli Braterskiej dla harcerek i harcerzy, 

którzy będą poznawać historię osiedli Rozwadów i Charzewice z czasów Króla Jana III 

Sobieskiego. Odpłatność w wysokości 10,00 zł netto za cały okres umowy.  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                        Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 


