
UCHWAŁA Nr  11 /2022  

RADY UCZELNI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ  

im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA  

z dnia 28 października 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Politechnikę Rzeszowską  

im. Ignacego Łukasiewicza  czynności prawnej w zakresie oddania składników 

aktywów trwałych, których wartość rynkowa przekracza 2 mln zł.  

do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku 

kalendarzowym, celem prowadzenia bursy szkolnej. 

Działając na podstawie art. 423 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) Rada Uczelni 

Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Rada Uczelni wyraża zgodę na dokonanie przez Politechnikę Rzeszowską  

im. Ignacego Łukasiewicza czynności prawnej polegającej na oddaniu w najem 

pomieszczeń o łącznej powierzchni 1260,00 m2, znajdujących się na III i IV 

kondygnacji budynku Domu Studenckiego „Promień” mieszczącego się przy  

ul. Akademickiej 1 w Rzeszowie - na rzecz Stowarzyszenia Szkoła Mistrzostwa 

Sportowego RESOVIA z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22, 35-111 

Rzeszów, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000466544, NIP: 8133679182, zwanego dalej „Najemcą” -  

z przeznaczeniem na prowadzenie bursy szkolnej, na następujących zasadach: 

a) pomieszczenia zostają Najemcy oddane w najem na czas oznaczony,  

na okres 5 (pięciu) lat licząc od dnia zawarcia umowy; 

b) z tytułu najmu pomieszczeń Najemca zapłaci Wynajmującemu roczny 

czynsz najmu w wysokości 514 080,00 zł (słownie: pięćset czternaście tysięcy 

osiemdziesiąt złotych 00/100) netto plus obowiązujący podatek Vat, za każdy 

rok obowiązywania umowy; 



c) czynsz najmu będzie płatny w okresach miesięcznych, w kwocie po 

42840,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące osiemset czterdzieści złotych 

00/100) netto plus obowiązujący podatek Vat; 

d) czynsz najmu będzie waloryzowany na zasadach określonych w treści 

umowy najmu. 

2. Projekt umowy najmu stanowi załącznik do przedmiotowej uchwały. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Członkowie Rady Uczelni obecni na posiedzeniu: 

 

1. Beata Rapa – Przewodnicząca Rady Uczelni …………………….……………… 

 

2. Prof. dr hab. inż. Marek Orkisz – Z-ca Przewodniczącego ……..………………. 

 

3. Jan Sawicki ..……………………………………………………………………….… 

 

4. Prof. dr hab. inż. Wiktor Bukowski ..………………………..……………………… 

 

5. Prof. dr hab. inż. Tomasz Siwowski ………………………….……………………. 

 

6. Kamil Chohura .………………………………………………………………………. 

 


