
Projekt

z dnia  29 grudnia 2021 r. 
 Zatwierdzony przez ................................

UCHWAŁA NR ....................
RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU

z dnia .................... 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na wydzierżawienie nieruchomości.

Na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 10, art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.), Rada Powiatu w Busku-Zdroju po rozpatrzeniu 
wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie,

uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Wyraża się zgodę dla Domu Pomocy Społecznej w Zborowie  na oddanie w dzierżawę  na okres 5 lat 
działki nr 1.581/4 o pow. 0,6900 ha oraz część działki nr 1.581/12 o pow. 2.6200 ha, położonych w obrębie 
Zborów gm. Solec-Zdrój, stanowiących własność Powiatu Buskiego w trwałym zarządzie Domu Pomocy 
Społecznej w Zborowie.

2. Oddanie w dzierżawę nieruchomości, o której mowa w ustępie 1, nastąpi w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się  Zarządowi Powiatu i Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej 
w Zborowie.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie wystąpiła z wnioskiem o wyrażenie zgody na oddanie
w dzierżawę na okres 5 lat działki nr 1.581/4 o pow. 0,6900 ha oraz część działki nr 1.581/12 o pow. 2.6200
ha, położonych w obrębie Zborów gm. Solec-Zdrój, stanowiących własność Powiatu Buskiego w trwałym
zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Zborowie. Oddanie w dzierżawę przedmiotowej nieruchomości nastąpi
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.
z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) jednostka organizacyjna ma prawo do oddania nieruchomości lub jej części
w dzierżawę na okres powyżej 3 lat za zgodą organu nadzorującego jakim jest Rada Powiatu w Busku -
Zdroju.

Proponowana w przetargu cena wywoławcza za dzierżawę w/w gruntów będzie wynosiła
2 650,00 zł za rok.

Dzierżawa przedmiotowej nieruchomości nie stwarza przeszkód w realizacji zadań statutowych Domu
Pomocy Społecznej w Zborowie, nie ma więc przeszkód formalnych do wyrażenia zgody na zawarcie umowy
dzierżawy.
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