
Projekt

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

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości gruntowych zabudowanych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 18 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.)

Rada Gminy w Bogorii uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na użyczenie na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Bogorii nieruchomości 
gruntowych zabudowanych stanowiących własność gminy położonych w miejscowości Grzybów na działkach 
o numerach ewidencyjnych: 198o powierzchni 0,09 ha i części działki 196/3 o powierzchni 0,04 ha. Dla 
nieruchomości oznaczonej numerem 198 w obrębie Grzybów prowadzona jest przez Sąd Rejonowy 
w Staszowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Staszowie księga wieczysta nr. KI1A/00017384/3.Dla działki 
oznaczonej numerem 196/3 w Grzybowie prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Staszowie, IV Wydział 
Ksiąg Wieczystych w Staszowie księga wieczysta nr. KI1A/00034910/8.

§ 2. Okres trwania umowy do 10 lat.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Maciej Tutak
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr ............

Rady Gminy Bogoria

z dnia 26 marca 2018 r.

Działki położone w obrębie: Grzybów o numerach 198 o pow. 0,09 ha, i część działki 196/3
o powierzchni 0,04 ha stanowią własność Gminy Bogoria. Na wyżej wymienionych działkach usytuowana
jest Świetlica Wiejska w Grzybowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wyposażeniem. Aby Gminny
Ośrodek Kultury w Bogorii mógł prowadzić działalność kulturalno – oświatową zaistniała potrzeba
przekazania w użytkowanie działek wraz z budynkiem Świetlicy Wiejskiej w Grzybowie wraz
z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem. Dlatego przekazujemy wyżej wspomniane działki, na
których znajduję się Świetlica Wiejska wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wyposażeniem
w miejscowości Grzybów z przeznaczeniem pod działalność kulturalno – oświatową na rzecz Gminnego
Ośrodka Kultury w Bogorii zgodnie ze statutem.

Podjęcie uchwały stało się zasadne.
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