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Uchwała Nr ………. /………. /20 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia …………………… 2020   roku 

 

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy użyczenia  

przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Rzeszowie części lokalu 

o łącznej powierzchni 77,18 m² położonego w Leżajsku  

przy ul. Mickiewicza 79/3  
 

Na podstawie art. 18 pkt. 19 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 t.j.) § 19 ust. 3 oraz § 22 ust. 2 Uchwały  

Nr XXVII/493/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 listopada  

2012 roku w sprawie zasad gospodarowania mieniem Województwa Podkarpackiego 

(Dz. Urz. Woj. Podk. z 2012 r. poz. 2958),  

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Wyraża się zgodę Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Rzeszowie 

na przedłużenie umowy użyczenia części lokalu o łącznej powierzchni 77,18 m² 

położonego w Leżajsku przy ul. Mickiewicza 79/3 dla Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie w Warszawie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Rzeszowie, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej.   

 

§ 2 

 

Umowa użyczenia zostanie przedłużona na czas nieoznaczony. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
UZASADNIENIE 

 

 

 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie zwróciła się z pisemnym 

wnioskiem o wyrażenie zgody na użyczenie części lokalu nr 3 o powierzchni 77,18 

m² położonego w Leżajsku przy ul. Mickiewicza 79/3 w skład którego wchodzą: 

- 3 pokoje o łącznej powierzchni użytkowej 43,18 m², 

- korytarz o powierzchni użytkowej 20 m²,  

- WC o powierzchni 4 m²,  

- klatka schodowa o powierzchni 10 m² 

dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Warszawie, Regionalnego 

Gospodarstwa Wodnego w Rzeszowie, z przeznaczeniem na prowadzenie 

działalności statutowej. 

Umowa użyczenia została zawarta w dniu 02.01.2018 roku z Państwowym 

Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w Warszawie, Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej w Rzeszowie  na okres 2 lat. 

Obecnie Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie wystąpiła z prośbą 

o użyczenie części lokalu nr 3 położonego w Leżajsku przy ul. Mickiewicza na czas 

nieokreślony.   

Według wniosku przesłanego przez Wnioskodawcę opłaty eksploatacyjne (gaz, 

energia elektryczna, woda i kanalizacja) naliczane będą na podstawie współczynnika 

powstałego z podzielenia powierzchni użyczonej przez całkowitą powierzchnię 

użytkową. Koszty wywozu odpadów ponosić będzie Biorący do używania.  

W związku z powyższym oraz faktem iż użyczenie w/w lokalu nie koliduje 

z działalnością statutową Biblioteki, a także biorąc pod uwagę pozytywną opinię 

Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podkarpackiego proponuje się wyrazić zgodę na przedłużenie wnioskowanej umowy 

użyczenia.     

 

 


