
UCHWAŁA Nr W .^5.2019  
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 

z dnia 17 kwietnia 2019 roku

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej na 
czas określony nie dłuższy niż 3 lata pomieszczeń hali sportowej na 
nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 43 ust. 2 pkt 3 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 3 pkt 1 Uchwały Nr 217.XXXV.2013 
Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia 
szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości Powiatu Sierpeckiego 
oddanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd (t.j. Dz. Urz. 
Woj. Maz. poz. 5653 z dnia 17 maja 2013 r. z późn. zm.) oraz § 64 ust. 1 pkt 3 
Statutu Powiatu Sierpeckiego uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu Nr 22.IV.2018 
z dnia 28 grudnia 2018 r. (t.j. Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 499) uchwala się, co 
następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na oddanie w najem, w drodze bezprzetargowej, na czas 
określony nie dłuższy niż 3 lata, dotychczasowym najemcom lub na okresy 
niewykorzystywania przez szkołę do celów statutowych, części nieruchomości:

1) hala sportowa o pow. 1118,30 m2;

2) szatnia nr 1 o pow. 22,80 m2;

3) szatnia nr 2 o pow. 22,80 m2;

4) szatnia nr 3 o pow. 19,20 m2;

znajdujących się przy budynku szkoły pozostającym w trwałym zarządzie Zespołu 
Szkół Nr 1 w Sierpcu, usytuowanym na działce o numerze ewidencyjnym 1383/8 
położonej w m. Sierpc.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1) Mariusz Turalski

2) Jarosław Ocicki

3) Andrzej Cześnik

4) Sławomir Krystek

5) Kamil Różański

- Przewodniczący

- członek

- członek

- członek

- członek


