
UCHWAŁA Nr 46/64/2020 

ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 14 września 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie czynszu najmu za lokale użytkowe będące własnością Powiatu 

Grudziądzkiego 

 Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 920) oraz na podstawie § 3 Uchwały Nr VI/29/2007 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 19 czerwca 2007 r. 

w sprawie ustalenia zasad oddawania w dzierżawę, najem lub użyczenie nieruchomości stanowiących własność 

Powiatu Grudziądzkiego (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2007 r., nr 85, poz. 1347) 

 

Zarząd Powiatu 

uchwala, co następuje: 

 

 § 1. W Uchwale Nr 2/11/2018 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie 

czynszu najmu za lokale użytkowe będące własnością Powiatu Grudziądzkiego wprowadza się zmianę zapisu 

§ 6, który otrzymuje brzmienie: 

„§ 6. Zarząd Powiatu upoważnia Starostę Grudziądzkiego do obniżenia stawek za najem lub oddania w użyczenie 

sal w budynku Starostwa Powiatowego w Grudziądzu i w budynkach jednostek organizacyjnych 

nieposiadających trwałego zarządu, jeżeli uzasadnia to cel społeczny”. 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Grudziądzkiemu. 

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od dnia 1 września 2020 roku. 

 

 

 

Zarząd Powiatu: 

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

Członek Zarządu 

/-/ Krzysztof Klucznik 

Członek Zarządu 

/-/ Marcin Dziadzio 

Wicestarosta 

/-/ Jan Kowarowski 

Członek Zarządu 

/-/ Aleksander Zadykowicz 

 

  



Uzasadnienie 

 Zgodnie z § 3 Uchwały Nr VI/29/2007 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 19 czerwca 2007 roku, 

dopuszcza się oddawanie nieruchomości w użyczenie, jeżeli uzasadnia to cel społeczny. Burmistrz Miasta 

i Gminy Łasin zwrócił się pismami do Starosty Grudziądzkiego o udostępnienie pomieszczeń w budynku 

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie, przy ul. Marii Curie Skłodowskiej do zorganizowania 

indywidualnego nauczania dla uczniów Szkoły Podstawowej w Łasinie, posiadających orzeczenie do kształcenia 

specjalnego. Jak informuje Burmistrz – nie ma możliwości zorganizowania nauczania dla tych uczniów zarówno 

na terenie Szkoły Podstawowej, jak i w ich domach rodzinnych. Ze względu na usytuowanie budynku szkoły 

podstawowej w bliskości z budynkiem Zespołu i realizację obowiązku szkolnego przez wspomniane dzieci, 

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin zwrócił się o nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń, biorąc na siebie 

obowiązek zapewnienia bezpiecznych i odpowiednich warunków do organizacji nauczania indywidualnego. 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie poinformował, że w roku szkolnym 2020/2021 

na potrzeby Zespołu nie będą wykorzystywane dwa pomieszczenia na I piętrze – biura po byłych warsztatach 

szkolnych. A zatem rozszerzenie uprawnień dla Starosty Grudziądzkiego spełnia przesłanki celu społecznego. 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

 


