
Uchwała Nr  38 /2019 

Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia  03 stycznia 2019 roku. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na najem pomieszczeń 

użytkowych, garaży oraz umowy użyczenia 

 

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

nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zmianami), art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy                 

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze 

zmianami) w związku z §16 ust. 3 Uchwały Nr XX/156/2012 Rady Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie określenia zasad  gospodarowania nieruchomościami 

stanowiącymi własność Powiatu Wągrowieckiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 3715)                      

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego uchwala co następuje: 

 

§1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnych umów na najem pomieszczeń użytkowych, 

garaży oraz umowy użyczenia dla nieruchomości pozostających w trwałym zarządzie  

Zespołu Szkół im. Karola Libelta w Gołańczy, zgodnie z poniższym wykazem: 

 

1. umowa użyczenia części budynku internatu z Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii                    

w Gołańczy na okres od 01.01. 2019r. do 31.12.2019r. z wyjątkiem pomieszczenia               

nr 17 i 17a, które użycza się na okres od 01.01.2019r. do 30.06.2019r.  

2. umowy najmu hali sportowej z Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii w Gołańczy 

na okres od 01.01. 2019r. do 31.12.2019r. 

3. umowa najmu garażu nr 2, 3, 4, 17, 18, z Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii                 

w Gołańczy na okres od 01.01. 2019r. do 31.12.2019r. 

4. umowy najmu strychu nad garażami nr 2, 3, 4 z Młodzieżowym Ośrodkiem 

Socjoterapii w Gołańczy na okres od 01.01. 2019r. do 31.12.2019r. 

5. umowy najmu pomieszczenia w budynku PNZ (harcówka) z Młodzieżowym 

Ośrodkiem Socjoterapii w Gołańczy na okres od 01.01. 2019r. do 31.12.2019r. 

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Geodezji, Kartografii, 

Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. 

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
                                 Starosta Wągrowiecki  

 

............................................. 

/Tomasz Kranc/ 

 

 

Wicestarosta  

 

.............................................. 

/Michał Piechocki/ 

 

 

 

Jerzy Springer .................................................... 

 

Andrzej Wieczorek .............................................. 

 

Robert Woźniak ..................................................  
 


