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podpis

Pan Edward Paciorek 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Zdzieszowicach

Proszę o skierowanie na sesję Rady Miejskiej załączony projekt uchwały z dnia 16 sierpnia 

2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu po umowie zawartej na czas 

oznaczony do 3 lat.

Przedmiotem projektu uchwały jest lokal użytkowy znajdujący się w budynku Urzędu 

Miejskiego w Zdzieszowicach przy ul Bolesława Chrobrego 34. Powyższy lokal jest przedmiotem 

najmu celem prowadzenia placówki banku. Dotychczasowy najemca zwrócił się z wnioskiem o 

przedłużenie umowy.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, 

w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, 

których przedmiotem jest ta sama nieruchomość burmistrz może dokonywać tych czynności 

wyłącznie za zgodą rady gminy.
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Projekt

Projekt uchwały nie budzi 
zastrzeżeń pod względem 

formalno-prawnym

z dnia 16 sierpnia 2019 r. 
Zatwierdzony p rzez.........

Radca Prawny

..  Ol
....."itow-Pakura

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dnia................... 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu po umowie najmu zawartej na czas
oznaczony do 3 lat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z2019r. 
poz. 506 i 1309) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku 
Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach przy ul. Bolesława Chrobrego 34 na okres do 3 lat.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, 

w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których 

przedmiotem jest ta sama nieruchomość burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą 

rady gminy.

Przedmiotem projektu uchwały jest lokal użytkowy znajdujący się w budynku Urzędu Miejskiego w 

Zdzieszowicach przy ul. Bolesława Chrobrego 34. Powyższy lokal jest przedmiotem najmu celem 

prowadzenia placówki banku. Dotychczasowy najemca zwrócił się z wnioskiem o przedłużenie umowy.

Sporządziła: Sylwia Ralko 

Sprawdził: Michał Kilisz
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