
 

 

UCHWAŁA  NR XXVIII/211/2016 

RADY POWIATU W SZCZECINKU 

 

z dnia 2 grudnia 2016 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z powiatowych obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.  

z 2016 r. poz. 814 i poz. 1579) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 

komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 i poz. 960) - Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

§ 1. W § 2 uchwały Nr XV/110/2011 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 17 października 2011 r.  

w sprawie zasad i trybu korzystania z powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dziennik 

Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2011 r. Nr 129, poz. 2356) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Kierownik jednostki organizacyjnej sprawującej trwały zarząd ma prawo do 

oddania obiektów użyteczności publicznej lub ich części w najem, dzierżawę albo użyczenie na czas nie 

dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd, z równoczesnym zawiadomieniem Zarządu 

Powiatu Szczecineckiego, jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony do 3 lat, albo za zgodą Zarządu 

Powiatu Szczecineckiego, jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas 

nieoznaczony; zgoda jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony 

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

2) wstęp do ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Przy podejmowaniu decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2, Zarząd 

Powiatu Szczecineckiego oraz kierownicy jednostek organizacyjnych kierują się następującymi zasadami:”; 

3) ust. 3 lit. „c” otrzymuje brzmienie: „c) obiekty mogą być oddane w nieodpłatne użyczenie w przypadku 

organizacji pozarządowych, jedynie w celu wykonywania działalności „non profit.”; 

4) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Stawki opłat za korzystanie z powiatowych obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej ustala Zarząd Powiatu Szczecineckiego w wysokości nie niższej niż stawki, które 

obowiązują na terenie gminy właściwej ze względu na położenie nieruchomości, zgodnie z zarządzeniem 

Burmistrza/Wójta”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Szczecineckiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

Przewodnicząca Rady 

 

 Dorota Chrzanowska 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 3 stycznia 2017 r.
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