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UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY BOGORIA

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie oddania w trwały zarząd nieruchomość zabudowaną stanowiącą własność Gminy Bogoria 
Jadłodajni Gminnej w Bogorii

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., 
poz. 594, z późn zm..) i art. 18 oraz art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(tj. Dz. U. 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), 

Rada Gminy Bogoria uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na oddanie jednostce budżetowej pod nazwą Jadłodajnia Gminna w Bogorii w trwały 
zarząd na czas nieoznaczony, część nieruchomości zabudowanej wraz z wyposażeniem położonej w miejscowości 
Bogoria, ul. Rynek 7, oznaczonej numerem ewidencyjnym: 525 o pow. 0,02 ha, dla której prowadzona jest przez 
Sąd Rejonowy w Sandomierzu, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Staszowie księga 
wieczysta nr KI1A/00017150/4 oraz część budynku o powierzchni użytkowej 179,75 m2 ,w którym będzie 
realizowana działalność statutowa. 

§ 2. Ustala się, że jednostka budżetowa rozliczać się będzie w dziale 852 Pomoc Społeczna, rozdział 85295 
Pozostała działalność. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bogoria. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Maciej Tutak
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Uzasadnienie

do Uchwały

Rady Gminy Bogoria

z dnia 30 grudnia 2013 r.

W dniu 20.12.2013 roku do tutejszego urzędu wpłynęło pismo od Kierownika Jadłodajni Gminnej w Bogorii
ul. Rynek 7, 28-210 Bogoria w sprawie przekazania w trwały zarząd nieruchomość oznaczoną numerem
ewidencyjnym 525 w Bogorii.

Gmina Bogoria jest właścicielem nieruchomości położonej w Bogorii, oznaczonej numerem działki
525 o powierzchni 0,04 ha, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg
Wieczystych z siedzibą w Staszowie prowadzi księgę wieczystą Nr. KI1A/00017150/4. Na tej nieruchomości
znajduje się budynek, w którym parter użytkowany jest na potrzeby Jadłodajni Gminnej w Bogorii.

Stąd też jak najbardziej zasadne jest przekazanie części ww. nieruchomości wraz z parterem w budynku
w trwały zarząd na rzecz Jadłodajni Gminnej w Bogorii ul. Rynek 7, 28-210 Bogoria.

Wyżej opisana nieruchomość dalej będzie własnością Gminy Bogoria, obciążoną trwałym zarządem, który jest
formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną.

Jadłodajnia Gminna w Bogorii ul. Rynek 7, 28-210 Bogoria, zobowiązana będzie z chwilą uprawomocnienia
się decyzji w sprawie przekazania przedmiotowej nieruchomości w trwały zarząd, do uiszczenia na rzecz Gminy
Bogoria corocznych opłat zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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