
UCHWAŁA NR 227.V.2018 

Zarządu Powiatu Kępińskiego 

z dnia 11 stycznia 2018 roku 

w sprawie zmiany uchwały nr 223/V/2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 29 

grudnia 2017 roku, w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów użyczenia lokali oraz 

ustalenia stawek czynszu i opłat związanych z korzystaniem z lokali mieszczących się  

w budynku stanowiącym własność Powiatu Kępińskiego, położonym w Kępnie, przy ul. 

Sienkiewicza 26. 

Na podstawie: art. 32 ust.1 i 2 pkt 3 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.1868) w związku z art. 25b ustawy z dnia 21.08.1997 r.  

o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz § 3 uchwały 

Nr XVIII/133/2012 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad 

gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Kępińskiego, w związku 

z Decyzją Nr 23/2013 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie 

oddania w trwały zarząd Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie nieruchomości 

zabudowanej położonej w Kępnie przy ul. Sienkiewicza 26 

Zarząd Powiatu Kępińskiego postanawia co następuje: 

 § 1 

Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:  

„w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów użyczenia i umowy najmu lokali oraz 

ustalenia stawek czynszu najmu i opłat związanych z korzystaniem z lokali mieszczących się 

w budynku stanowiącym własność Powiatu Kępińskiego, położonym w Kępnie, przy ul. 

Sienkiewicza 26.” 

§ 2 

§ 1 uchwały otrzymuje brzmienie: 

„1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie umów 

użyczenia lokali w budynku przy ul. Sienkiewicza 26, na okres od 01.01.2018 r. do 

31.12.2019 r., z następującymi użytkownikami: 

1) Poradnia  Psychologiczno - Pedagogiczna w Kępnie, 

2) Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kępnie,  

3) Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło w Kępnie, 

 

2. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie umowy 

najmu lokalu w budynku przy ul. Sienkiewicza 26 z Publiczną Biblioteką Pedagogiczną 

Książnica Pedagogiczna w Kępnie na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.”. 

§ 3 



§ 2 uchwały otrzymuje brzmienie: 

„Ustala się następujące stawki najmu i opłat za świadczenia dodatkowe dla użytkowników  

i najemcy lokali mieszczących się w budynku położonym w Kępnie przy ul. Sienkiewicza 26: 

1) Stawka czynszu najmu za lokale biurowe   -7,50 zł brutto za m
2
,                                          

2) Stawka najmu za garaż      - 6,27 zł brutto za m
2
, 

3) Stawka za CO       -5,05 zł brutto za m
2
, 

4) Stawka za energię elektryczną     -35,51 zł brutto za osobę, 

5) Stawka za wywóz nieczystości stałych    -8,33 zł brutto za osobę, 

6) Stawka za wodę       -3,15 zł brutto za m
3
, 

7) Stawka za ścieki       -6,60 zł brutto za m
3
, 

8) Stawka za sprzątanie pomieszczeń    -7,01 zł brutto za m
2
.” 

§ 4 

1. W § 3 uchwały ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Podmioty, o których mowa w § 1 pkt 1-3 zobowiązane są do uiszczania stawek 

określonych w § 2 pkt 3-8. Warunki użyczenia i sposób płatności regulować będzie 

umowa zawarta między stronami”.  

2. W § 3 uchwały dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Najemca, o którym mowa w § 1 ust. 2 zobowiązany jest do zapłaty czynszu najmu  

i opłat, o których mowa w § 2. Warunki najmu i sposób płatności regulować będzie 

umowa zawarta między stronami.” 

§ 5 

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.  

 

§ 6 

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Kępnie.  

 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2018 roku. 

 

 

 

1. Przewodniczący Zarządu Powiatu - Witold Jankowski            /-/ 

2. Członek Zarządu Powiatu              - Grażyna Jany                   /-/ 

3. Członek Zarządu Powiatu              - Krystyna Możdżanowska /-/ 

4. Członek Zarządu Powiatu              - Michał Błażejewski         /-/ 

5. Członek Zarządu Powiatu              -Zenon Kasprzak              /-/ 

 



Uzasadnienie  

do Uchwały Nr 227.V.2018 

Zarządu Powiatu Kępińskiego 

 z dnia 11 stycznia 2018 roku. 

 

 

w sprawie zmiany uchwały nr 223/V/2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 29 

grudnia 2017 roku, w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów użyczenia lokali oraz 

ustalenia stawek czynszu i opłat związanych z korzystaniem z lokali mieszczących się  

w budynku stanowiącym własność Powiatu Kępińskiego, położonym w Kępnie, przy ul. 

Sienkiewicza 26. 

 

 

 

Zgodnie z § 2 ust. 2 załącznika nr 5 do uchwały Nr XVIII/133/2012 Rady Powiatu 

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

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

2353)- „Jednostka organizacyjna jako trwały zarządca może oddać nieruchomość będącą 

przedmiotem trwałego zarządu lub część tej nieruchomości w najem, dzierżawę lub 

użyczenie…”. Uchwała nr 223/V/2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 29 grudnia 2017 

roku pozwalała Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie, jako zarządcy na 

zawarcie kolejnych umów użyczenia lokali biurowych, mieszczących się przy ul. 

Sienkiewicza 26. W związku ze zmianą formy korzystania z lokalu przez Publiczną 

Biblioteką Pedagogiczną Książnicę Pedagogiczną w Kępnie, tj. z użyczenia na najem, 

zaistniała potrzeba wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu oraz wprowadzenia 

stosownych zmian w uchwale.  

 

Wobec powyższego, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 

 

 

 

       STAROSTA KĘPIŃSKI 

               /-/ WITOLD JANKOWSKI 


