
Uchwała Nr XXVII/264/2009 
Rady Powiatu w Gryfinie 

z dnia 19.02.2009r. 
 
 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia, której przedmiotem 
jest część tej samej nieruchomości  
 
 
 
 Na podstawie § 6 ust. 3 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia  
31 stycznia 2008r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz 
wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących 
własność Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 31, poz. 586), 
Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje: 
 
 
 
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy użyczenia na okres 5 lat części 

pomieszczeń o pow. 48,45 m2, znajdujących się w budynku przy ul. Dworcowej 1  
w Chojnie, posadowionym na nieruchomości oznaczonej numerem działki 272, położonej  
w obrębie ewidencyjnym 3 miasta Chojna, z przeznaczeniem na prowadzenie Ośrodka 
Informacji dla Osób Niepełnosprawnych. 

 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie. 
 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
       
 
 
 
 

Przewodniczący Rady  
 

   Roman Michalski  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie do 
Uchwały Nr XXVII/264/2009 

Rady Powiatu w Gryfinie 
z dnia 19.02.2009r. 

 
 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia, której przedmiotem 
jest część tej samej nieruchomości  
 
 
 
 Nieruchomość oznaczona numerem działki 272 położona w obrębie ewidencyjnym  
3 miasta Chojna, przy ul. Dworcowej 1, stanowi własność Powiatu Gryfińskiego. 

 Część pomieszczeń o pow. 48,45 m2, znajdujących się w budynku posadowionym  
na nieruchomości oznaczonej numerem działki 272 została użyczona na rzecz Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie z przeznaczeniem na zorganizowanie i prowadzenie 
Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych. Umowa użyczenia została zawarta na 
okres 3 lat, do dnia 28 lutego 2009r. 

 Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie wystąpiła z wnioskiem 
o przedłużenie na okres 5 lat umowy użyczenia pomieszczeń biurowych, w których mieści się 
Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych.  

 Stosownie do przepisu § 6 ust. 3 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie z dnia  
31 stycznia 2008r. Nr XV/173/2008 w sprawie określania zasad nabywania, zbywania  
i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości  
lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, w przypadku gdy po umowie 
zawartej na czas oznaczony nie przekraczający 3 lat, strony zawierają kolejne umowy, 
których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, wymagana jest zgoda Rady Powiatu  
w Gryfinie. 

 Mając powyższe na uwadze, zasadne jest wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej 
umowy użyczenia na okres 5 lat części pomieszczeń o pow. 48,45 m2, z przeznaczeniem  
na prowadzenie Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych. 

 
 
 
 
 


