
                              

                                                                                                                  

Uchwała  NR  103.V.2016  

Zarządu Powiatu Kępińskiego 

z dnia 16 marca 2016 roku 
 

w sprawie zawarcia umowy użyczenie na czas nieokreślony Powiatowemu Urzędowi 

Pracy, z siedzibą w Mianowicach 2H, lokalu użytkowego położonego w Mianowicach 2H 

– I kondygnacja, stanowiącego mienie 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. 

1774) w związku z § 3 załącznika Nr 5 do uchwały Nr XVIII/133/2012 Rady Powiatu 

Kępińskiego z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami 

stanowiącymi własność Powiatu Kępińskiego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z  2012 r. poz. 

2353). 

 

Zarząd Powiatu Kępińskiego 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

 

Wyraża się zgodę na zawarcie umowy użyczenia Powiatowemu Urzędowi Pracy z siedzibą w 

Mianowicach 2H  na czas nieokreślony - lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku 

stanowiącym  własność Powiatu Kępińskiego – I kondygnacja, położonego w Mianowicach 

2H, obręb Krążkowy - działka nr 1062/16 o pow. 0,1382 ha, KW-KZ1E/00043899/3 - do 

prowadzenia działalności statutowej.   

 

§ 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 103.V.2016 

                                             Zarządu Powiatu Kępińskiego 

                                                 z dnia 16 marca 2016 r. 

 

 

w sprawie zawarcia umowy użyczenie na czas nieokreślony Powiatowemu Centrum 

Pomocy Rodzinie, z siedzibą w Kępnie przy ul. Sienkiewicza 26, lokalu użytkowego 

położonego w Mianowicach 2H – I kondygnacja, stanowiącego mienie Powiatu  

Kępińskiego. 

 

Dnia 15 marca 2016 roku do tutejszego Starostwa wpłyną wniosek Pani Dyrektor  

Powiatowego Urzędu Pracy z prośbą o nieodpłatne przekazanie pomieszczeń, znajdujących 

się na I kondygnacji w budynku stanowiącym własność Powiatu Kępińskiego położonego na 

działce nr 1062/16 w miejscowości Mianowice 2H – obręb Krążkowy w celu przeznaczenia 

ich między innymi na składnicę akt, serwerowni oraz przeznaczenia z przystosowaniem dla 

osób niepełnosprawnym. 

 

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. 1774) zgodnie z którym: 

„ powiatowym zasobem nieruchomości gospodaruje zarząd powiatu”. 

Natomiast zgodnie z § 3 załącznika Nr 5 do uchwały Nr XVIII/133/2012 Rady Powiatu 

Kępińskiego z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami 

stanowiącymi własność Powiatu Kępińskiego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z  2012 r. poz. 

2353) – lokale użytkowe i nieruchomości gruntowe mogą być oddawane jednostkom 

organizacyjnym w użyczenie na czas określony – nie dłuższy niż 3 lata lub dłuższy niż 3 lata, 

albo na czas nieokreślony. 

 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.  

       

   

 

        STAROSTA KĘPIŃSKI 

        /-/ WITOLD JANKOWSKI 

 

 


