
 

Zarządzenie Nr 89/13 

Burmistrza Trzcianki 

z dnia 29 maja 2013 r. 

 

 

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 25/13 Burmistrza Trzcianki  

z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania  

i obciążania nieruchomości oraz stawek opłat z tego tytułu  

w placówkach oświatowych, stanowiących własność gminy 

Trzcianka 
 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.           

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594) oraz § 17 uchwały  

Nr XXXIII/231/09 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 24 września 2009 roku  

w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz 

ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż  3 lata (Dz. Urz. 

Województwa Wielkopolskiego Nr 209, poz. 3598)  - zarządza się, co następuje: 

 

 

§ 1. W zarządzeniu Nr 25/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 19 lutego 2013 r. 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w § 3 ust. 3 pierwsza część zdania otrzymuje brzmienie: 

 

„3. Ustala się następujące minimalne stawki najmu za 1 godzinę:”; 

 

2) § 13 otrzymuje brzmienie: 

 

„§ 13. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Trzcianki”. 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Trzcianki. 

 

§ 3. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie do 

Zarządzenie Nr 89/13 

Burmistrza Trzcianki 

z dnia 29 maja 2013 r. 

 

 

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 25/13 Burmistrza Trzcianki  

z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania  

i obciążania nieruchomości oraz stawek opłat z tego tytułu  

w placówkach oświatowych, stanowiących własność gminy Trzcianka 

 

 

Do zarządzenia regulującego zasady najmu części nieruchomości oraz 

pomieszczeń w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest 

gmina Trzcianka wprowadzono dwie zmiany. 

Pierwsza zmiana polega na dopisaniu słowa „minimalne” w § 3 ust. 3 

pierwszej części zdania, określając tym samym ustalone stawki najmu 1 godziny 

sali lekcyjnej czy sportowej, jako kwotę minimalną. 

Druga zmiana wprowadzona w § 13 powierza realizację zarządzenia 

Zastępcy Burmistrza Trzcianki, a nie dyrektorom szkół i przedszkoli. 

 

 


