
UCHWAŁA NR 99.VI.2019 

Zarządu Powiatu Kępińskiego  

z dnia 16 grudnia 2019  roku 

w sprawie ustalenia stawek czynszu i innych opłat za korzystanie 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 (Dz. U. 2019 r. poz. 511 ze zm.) w związku z art. 25b oraz art. 43 ust.2 pkt 3 

ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze 

zm.) oraz § 5 załącznika Nr 5 uchwały Nr XVIII/133/2012 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 

17 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi 

własność Powiatu Kępińskiego (Dz. U. Woj. Wielk. z 2012 r., poz. 2353), 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 

 

 

Ustala się stawki czynszu oraz opłat miesięcznych za świadczenia dodatkowe dla 

użytkowników (najemców, biorących do używania) 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 za CO       - 5,05 zł brutto za m
2
, 

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

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

5) Stawka za woda      - 3,15 zł brutto za m³ 

6) Stawka za ścieki       -  6,60 zł brutto m³ 

7) Stawka za sprzątanie pomieszczeń   - 7,01 brutto za m² 

8) Internet       - 8,00 zł brutto/stanowisko 

§ 2 

 

1. Od poboru czynszu za lokale biurowe zwolnieniu podlegają: 

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. Stawkę opłaty określonej w  § 1 pkt 2 obniża się o 90% w przypadku użyczenia lokalu 

przez organizację kombatantów, w rozumieniu ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o 

kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu 

powojennego. 

§ 3 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Kępnie.  

 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

1. Przewodniczący Zarządu Powiatu  

         - Robert Kieruzal – Starosta Kępiński                               /-/ 

2. Członek Zarządu Powiatu 

         - Alicja Śniegocka – Wicestarosta Kępiński                      /-/ 

3. Członek Zarządu Powiatu - Renata Ciemny                          /-/ 

4. Członek Zarządu Powiatu - Krystyna Możdżanowska         /-/ 

5. Członek Zarządu Powiatu  - Marek Potarzycki                     /-/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie  

do Uchwały Nr 99.VI.2019 

Zarządu Powiatu Kępińskiego 

 z dnia 16 grudnia 2019 roku. 

 

 

w sprawie ustalenia stawek czynszu i innych opłat za korzystanie  z lokali mieszczących się 

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

Sienkiewicza 26. 

 

           Zgodnie z art. 32 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

do zadań Zarządu należy w szczególności gospodarowanie mieniem powiatu. W oparciu o art. 43 ust. 

2 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami jednostka organizacyjna ma 

prawo oddania nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę lub użyczenie. Zgodnie z § 5 

Załącznika Nr 5 do uchwały Nr XVIII/133/2012 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 17 kwietnia 2012 

r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Kępińskiego, Zarząd 

Powiatu może określić obowiązujące kierowników jednostek organizacyjnych zasady postępowania 

przy zawieraniu umów najmu i dzierżawy nieruchomości. Tym samym, na tej podstawie ustala także  

stawki czynszu i innych opłat za korzystanie z lokali mieszczących się  w budynku stanowiącym 

własność Powiatu Kępińskiego a oddanego w trwały zarząd jednostce organizacyjnej PCPR.  

W odniesieniu do wniosku z dnia 29.11.2019r. Związek Kombatantów RP i byłych Więźniów 

Politycznych Koło w Kępnie o wyrażenie zgody na pozostawienie opłaty za CO w wysokości 90% 

ustalonych stawek uznaje się za zasadne dalsze obniżenie w/w stawek dla Kępińskiego Koła 

Kombatantów co będzie stanowiło kontynuację zawarte w Uchwale Nr 223/V/2017 Zarządu Powiatu 

Kępińskiego z dnia 29.12.2017 roku. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznaje się za zasadne. 

 

 

        STAROSTA KĘPIŃSKI 

        /-/ ROBERT KIERUZAL 

 

 

 

 


