
UCHWAŁA  Nr XXIII/122/16 

Rady Gminy Strzeleczki  

z dnia 25 lipca 2016 r. 

wyrażenia zgody na najem na okres 3 lat części nieruchomości położonej w Zielinie oraz odstąpienia  

od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.  

z 2016 roku poz. 446), oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  

(Dz. U. z 2015 roku poz. 774 ze zm.)1) Rada Gminy Strzeleczki uchwala, co następuje: 

§ 1.1. Wyraża się zgodę na bezprzetargowy najem części nieruchomości obejmującej lokal użytkowy  

o powierzchni 138,87 m² położony w budynku wielofunkcyjnym w Zielinie, ul. Prudnicka 6 (działka nr 176/2 ob-

ręb Zielina). 

2. Lokal przeznaczony jest do najmu na okres 3 (trzech) lat, na prowadzenie działalności usługowej w zakresie 

usług leczniczych. 

§ 2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzeleczki. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Marek Kaliński  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1774; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 

1777 oraz z 2016 r. poz. 65. 
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UZASADNIENIE 

W związku ze zbliżającym się terminem wygaśnięcia umowy zawartej na okres 3 lat pomiędzy Panem Saidem 

Rayad, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SAMED 

z siedzibą w Krapkowicach, a Gminą Strzeleczki, na mocy której Gmina oddała w najem lokale oraz ruchomości 

dla prowadzenia działalności leczniczej na terenie Gminy Strzeleczki, następuje konieczność zapewnienia opieki 

medycznej mieszkańców Gminy Strzeleczki. 

Odnosząc się do powyższego należy zauważyć co następuje: 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy na-

leży podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczą-

cych zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas 

oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej. Uchwała rady 

gminy jest wymagana również w przypadku, gdy strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta 

sama nieruchomość. Ponadto zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami rada gminy może 

wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas oznaczony dłuż-

szy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. 

W związku z powyższym, aby powierzyć wykonywanie zadań własnych Gminy Strzeleczki w zakresie ochro-

ny zdrowia na rzecz inwestora, które swoim zakresem będą odpowiadały zadaniom w zakresie ochrony zdrowia 

świadczonym na rzecz mieszkańców przez dotychczasowego Inwestora, dla zawarcia stosownej umowy, konieczna 

jest zgoda Rady Gminy Strzeleczki. Mając na uwadze powyższe projekt uchwały uważa się za zasadny. 
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