
 PROJEKT ZARZĄDU POWIATU – Posiedzenie Nr ........... z dnia ................ 2014 roku

Uchwała Nr ……...  / ............/2014
Rady Powiatu w Kłobucku

z dnia …………………........... 2014 roku

w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  umowy użyczenia  pomieszczeń  znajdujących  się
w budynku zajmowanym przez Starostwo Powiatowe w Kłobucku przy ul. Ks. I. Skorupki 46A,
stanowiącym własność Powiatu Kłobuckiego

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. jedn.
Dz.U. z 2013r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 23 ust. 1 pkt 7a i art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz.U. z 2014r. poz. 518 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1.
Udziela się zgody na zawarcie umowy użyczenia:

1) dwóch pomieszczeń biurowych o łącznej powierzchni 55 m² znajdujących się na I piętrze budynku
zajmowanego przez Starostwo Powiatowe w Kłobucku przy ul. Ks. I. Skorupki 46A, stanowiącego
własność Powiatu Kłobuckiego,

2) pomieszczenia  o  powierzchni  9,02  m²  znajdującego  się  w  piwnicach  budynku  wymienionego
w pkt 1, pełniącego funkcje składnicy akt,

ze Skarbem Państwa - Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego, na czas nieoznaczony.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się  dwóm członkom Zarządu Powiatu w Kłobucku.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

Do  projektu  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  umowy  użyczenia  pomieszczeń
znajdujących  się  w budynku  zajmowanym  przez  Starostwo  Powiatowe  w  Kłobucku  przy
ul. Skorupki 46A, stanowiącym własność Powiatu Kłobuckiego.

Podstawa prawna: 

- art. 12 pkt 8 lit. a ustawy o samorządzie powiatowym stanowi, że do wyłącznej właściwości rady
powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu m .in. dotyczących  zasad
nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas
oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej;
uchwała  rady  powiatu  jest  wymagana  również  w  przypadku,  gdy  po  umowie  zawartej  na  czas
oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

-  zgodnie z art.  25b ustawy o gospodarce nieruchomościami powiatowym zasobem nieruchomości
gospodaruje zarząd powiatu. Do przepisów art. 25b stosuje się odpowiednio przepisy art. 23 ust. 1
pkt 7a, według którego zarząd powiatu wydzierżawia, wynajmuje i użycza nieruchomości wchodzące
w  skład  zasobu,  przy  czym  umowa  zawierana  na  czas  oznaczony  dłuższy  niż  3  lata  lub  czas
nieoznaczony wymaga zgody rady powiatu; zgoda rady jest wymagana również w przypadku, gdy po
umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem
jest ta sama nieruchomość.   

Powiat  Kłobucki  jest  właścicielem zabudowanej  nieruchomości  położonej  w Kłobucku przy
ul. Ks. I. Skorupki 46A, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 5722/2 o pow.
0,1966 ha  obręb  Kłobuck  m.  Kłobuck  dla  której  Sąd  Rejonowy  w Częstochowie  X  Zamiejscowy
Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku prowadzi księgę wieczystą Kw Nr CZ2C/00041056/5.

Pomieszczenia  znajdujące  się  na  w/w  nieruchomości  dotychczas  wynajmowane  były  na
podstawie umów: Nr 5/AG/14 z dnia 11 kwietnia 2014r. oraz Nr  26/AG/13 z dnia 18 września 2013r.
Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego. 
Powiatowy  Inspektor  Nadzoru  Budowlanego  w  Kłobucku  wnioskiem  Nr  PINB.2014/1-1/14  z  dnia
9 czerwca 2014r. wystąpił o zawarcie kolejnej umowy użyczenia.

Starosta      

/-Roman Minkina/


