
                                                                                                          

                                                                                                                  

Uchwała  NR  62.V.2015  

Zarządu Powiatu Kępińskiego 

z dnia 03 września 2015 roku 
 

w sprawie oddania w użyczenie na okres 3 lat Powiatowej Bibliotece Publicznej w 

Kępnie  działki nr 1924/1 położonej w Kępnie,  przy ul. Sienkiewicza 26a, stanowiącej 

własność Powiatu  Kępińskiego 

 

 

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

(tekst jednolity:  Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 25a i 25b ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 782 

z późn. zm.)  

 

Zarząd Powiatu Kępińskiego 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

 

Wyraża się zgodę na oddanie w użyczenie na okres 3 lat Powiatowej Bibliotece Publicznej 

w Kępnie, działkę nr 1924/1 o pow. 0,0537 ha, zapisaną w księdze wieczystej 

KZ1E/00050219/5, położoną w Kępnie przy ul. Sienkiewicza 26a – w celu prowadzenia 

działalności statutowej jednostki.   

 

§ 2 

 

 Szczegółowe warunki użyczenia określone zostaną w umowie. 

 

                                                                         § 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się  Staroście Kępińskiemu i Wicestaroście Kępińskiemu. 

 

§ 4 

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Zarządu Powiatu – /-/ Witold Jankowski 

Członek Zarządu Powiatu               - /-/ Grażyna Jany 

Członek Zarządu Powiatu               - /-/ Krystyna Możdżanowska 

Członek Zarządu  Powiatu              - /-/ Michał Błażejewski   

Członek Zarządu  Powiatu              - /-/ Zenon Kasprzak   

 

 



 

                                              UZASADNIENIE 

 
                                        do  Uchwały  Nr 62.V.2015 

                                             Zarządu Powiatu Kępińskiego 

                                                 z dnia 03 września 2015 r. 

 

 

w sprawie oddania w użyczenie na okres 3 lat Powiatowej Bibliotece Publicznej w 

Kępnie  działki nr 1924/1 położonej w Kępnie,  przy ul. Sienkiewicza 26a, stanowiącej 

własność Powiatu  Kępińskiego 

 

 

Dnia 19 sierpnia 2015 roku do Zarządu Powiatu Kępińskiego wpłyną wniosek Dyrektora 

Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie z prośbą o przedłużenie umowy użyczenia działki 

nr 1924/1 położonej w Kępnie przy ul. Sienkiewicza 26a.  Na posiedzeniu w dniu 24 sierpnia 

2015 roku, Zarząd Powiatu Kępińskiego wyraził zgodę na oddanie jej na okres 3 lat - na 

podstawie umowy użyczenie. 

 

Podstawę do działania w przedmiotowym zakresie stwarza art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 

czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tekst jednolity:  Dz. U. z 2013 roku,  poz. 595 z 

późn. zm.) który stanowi że „do zadań zarządu powiatu należy w szczególności 

gospodarowanie mieniem powiatu”, oraz art. 25a i 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.) w 

którym jest zapisane: „ powiatowym zasobem nieruchomości gospodaruje zarząd powiatu”. 

 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.  

       

 

 

 

         STAROSTA KĘPIŃSKI 

                /-/ WITOLD JANKOWSKI 

 

 


