
UCHWAŁA NR XXXVI/282/2013
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 20 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LXV/297/2010 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 września 2010 r. 
w sprawie wskazania jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę Żarów, które tworzą wydzielony 

rachunek dochodów oraz ustalenia źródeł dochodów i ich przeznaczenia.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 
594) oraz art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 
1240 z późn. zm.), a w związku z art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr LXV/297/2010 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie wskazania 
jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę Żarów, które tworzą wydzielony rachunek dochodów oraz 
ustalenia źródeł dochodów i ich przeznaczenia wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie: 

„1) wpłat z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń szkoły oddanych w trwały zarząd”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów oraz dyrektorom jednostek budżetowych 
określonych w uchwale 

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

Zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r.
Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)„Jednostka organizacyjna ma prawo (...), korzystania z nieruchomości oddanej
w trwały zarząd, a w szczególności do (...)  oddania nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę albo użyczenie
na czas nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd (...)”.W konsekwencji ma prawo do
pobierania z tego tytułu należności. Zmiana uchwały ma celu sprecyzowanie poprzedniego zapisu uchwały, który
umożliwia dyrektorom jednostek budżetowych (przedszkoli, szkół) pobieranie opłat za korzystanie z pomieszczeń
tych jednostek przez osoby trzecie.

Sporządziła:

Katarzyna Janik

Podinspektor ds. Oświaty i Kultury
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