
Sporządził: Rafał Szczuchniak Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 

Uchwała Nr  … /… /2022 
Rady Powiatu Drawskiego 
z dnia …………………… 

 
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół 

przy ul. Złocienieckiej 25 w Drawsku Pomorskim 

 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit a  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (j. t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 37 ust. 4 i art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy  

z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 

ze zm.) Rada Powiatu Drawskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na: 

1) oddanie w najem na okres dłuższy niż 3 lata pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół 

przy ul. Złocienieckiej 25 w Drawsku Pomorskim, stanowiącym własność Powiatu 

Drawskiego, będącego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Drawsku Pomorskim,  

tj. sale dydaktyczne, pracownia komputerowa wraz z wyposażeniem  

oraz pomieszczenia sanitarne, 

2) odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu pomieszczeń  

o których mowa w pkt 1. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 Przewodnicząca Rady
     
  Urszula Ptak 
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Uzasadnienie 

Dyrektor Zespołu Szkół w Drawsku Pomorskim zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody  

na zawarcie umowy najmu sal dydaktycznych, sali komputerowej wraz z wyposażeniem oraz 

pomieszczeń sanitarnych na cele edukacyjne dla potrzeb działalności prowadzonej przez Kujawską 

Szkołę Wyższą we Włocławku. Powyższa umowa zostanie zawarta na okres dłuższy niż 3 lata. 

Zgodnie z art. 43 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami 

(Dz. U. z 2021 poz. 1899) zgoda Rady jest wymagana, jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony 

dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony, jednak na okres nie dłuższy niż czas, na który został 

ustanowiony trwały zarząd; jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas 

oznaczony strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.  

Natomiast z art. 37 ust. 4 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami wynika, że zawarcie 

umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony 

następuje w drodze przetargu. Wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę  

na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów. 

W związku z powyższym zachodzi potrzeba podjęcia niniejszej uchwały. 

 


