
                                    
Uchwała Nr 266.V.2018 

Zarządu Powiatu Kępińskiego 

z dnia 6 lipca 2018 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości będących w trwałym 

zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Rzetni. 

 

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

powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995), w związku z art. 37 ust. 4a i art. 43 ust. 2 pkt 3 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121) 

uchwala się, co następuje: 

 

       § 1. Wyraża się zgodę na użyczenie organizacji pożytku publicznego - Stowarzyszeniu 

„JESTEŚMY DLA CIEBIE” przy Domu Pomocy Społecznej w Rzetni.na okres od 6 lipca 

2018 r. do 31 grudnia 2025 r. części nieruchomości o powierzchni 22,0 m
2
 stanowiącej 

własność Powiatu Kępińskiego, położonej w Rzetni 87 , 63-600 Kępno będącej w trwałym 

zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Rzetni, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  

o numerze ewidencyjnym 555/8 z przeznaczeniem na budowę altany ogrodowej o konstrukcji 

drewnianej. 

   

       § 2. Cześć nieruchomości, o której  mowa w ust. 1  będzie wykorzystywana na cele 

statutowe Stowarzyszenia „JESTEŚMY DLA CIEBIE” przy Domu Pomocy Społecznej                        

w Rzetni.  

 

       § 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej                                    

w Rzetni. 

 

       §   4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 
Członkowie Zarządu: 

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 266.V.2018 

Zarządu Powiatu Kępińskiego 

z dnia 6 lipca 2018 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości będących w trwałym 

zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Rzetni. 

 

 W związku z realizacją wniosku o powierzenie Grantów na realizację zadań służących 

osiągnięciu celów Projektu grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie Wrota 

Wielkopolski, których zakres ujęty jest w strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 

Społeczność (LSR) na lata 2016 – 2022 dla obszaru Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski                

w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014 – 2020. 

Stowarzyszenie „ Jesteśmy dla Ciebie” przy Domu Pomocy Społecznej  realizując 

Przedsięwzięcie nr 3.1.1 „ Nowoczesna baza rekreacyjno – kulturalna w terminie 01.08.2018 

r. – 31.12.2018 r. na terenie Domu Pomocy Społecznej w Rzetni ma zamiar wykonać altanę 

ogrodową co poprawi warunki życia mieszkańców Rzetni i stworzy miejsce do spędzania 

wolnego czasu na świeżym powietrzu. 

Pozyskanie przez stowarzyszenie pożytku publicznego środków na realizację 

wymienionego przedsięwzięcia wymaga dysponowania przez ten podmiot niezbędną częścią 

nieruchomości, na której wzniesiona będzie altana.  

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

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

stanowiącymi własność Powiatu Kępińskiego (a przedmiotowa część nieruchomości 

pozostaje w trwałym zarządzie DPS w Rzetni) mogą być oddawane innym podmiotom w 

najem, dzierżawę lub użyczenie w trybie przetargowym zgodnie z przepisami ustawy o 

gospodarce nieruchomościami. Ustawa ta w art. 37 zawiera wyjątki od zasady przetargowego 

trybu zbywania nieruchomości; jednym z nich jest przepis art. 37 ust. 4a. 

Przepis ten stanowi, że  umowy użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony 

dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony zawiera się w drodze bezprzetargowej, jeżeli 

użytkownikiem, najemcą lub dzierżawcą nieruchomości jest organizacja pożytku publicznego 

lub użytkownikiem nieruchomości jest stowarzyszenie ogrodowe w rozumieniu ustawy z dnia 

13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2176).  Jako, że 

Stowarzyszenie „JESTEŚMY  DLA  CIEBIE” jest organizacją pożytku publicznego 

powyższy wyjątek znajduje zastosowanie. 

 Z kolei w myśl art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami wymaga 

zgody właściciela na transakcję dokonywaną przez trwałego zarządcę (DPS) jeżeli ma zostać 

zawarta m. in. umowa użyczenia na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. 

Mając na uwadze powyżej wskazane okoliczności faktyczne oraz prawne, w związku 

z wnioskiem Dyrektora DPS w Rzetni Zarząd Powiatu podjął niniejszą uchwałę, podzielając 

argumentację wniosku złożonego w tej sprawie. 

 

 

 

 

       STAROSTA KĘPIŃSKI 

       /-/ WITOLD JANKOWSKI 

https://sip.lex.pl/#/document/18057501?cm=DOCUMENT

