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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na 
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1899) Rada Miejska w Gogolinie uchwala co nastepuje: 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umów najmu lokali użytkowych o powierzchni 142,99 m2 i 53,26m2, 
zlokalizowanych na parterze budynku komunlanego przy ul. Krapkowickiej 2 w Gogolinie, posadowionym na 
działce 170, a. m. 3, obręb Gogolin 2 na czas nieoznaczony.  

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gogolinie 

 
 

Piotr Czok 
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UZASADNIENIE 

Niniejszy projekt uchwały dotyczy najmu lokali użytkowych o powierzchni 142,99 m2 i 53,26 m2 w budynku 

komunalnym położonym przy ulicy Krapkowickiej 2 w Gogolinie, na działce nr 170, mapa 3, obręb Gogolin 

2, przez ROMANEK EDUCATION Mateusz Romanek pod usługi związane z prowadzeniem działalności 

edukacyjnej tj. nauki języków obcych, oraz do obsługi administracyjnej tej działalności i Towarzystwo 

Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim. 

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

należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, 

dotyczących zasad nabywanie, zbywanie i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub 

wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony. 

W myśl art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości zawarcie m. in. umowy 

najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Rada 

gminy może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy 

podejmując stosowną uchwałę w ww. trybie. 

W związku z powyższym projekt uchwały uważa się za zasadny. 
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