Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SŁAWNO
z dnia .................... 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na grunty z części działki nr 126 położone
w obrębie ewidencyjnym Rzyszczewo z przeznaczeniem na cele rekreacyjne.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit a ustawy z dnia 6 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013
r., poz. 594) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r.
Nr 102, poz. 651, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011r. Nr 64, poz.
341, Nr 115, poz. 673, Nr 130, poz. 762, Nr 106, poz. 622, Nr 135, poz. 789, Nr 129, poz. 732, Nr 187, poz. 1110,
Nr 163, poz. 981, Nr 224, poz. 1337, z 2012r. poz. 908, poz. 951, poz. 1256, poz. 1429, poz. 1529) Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie na okres 7 lat umowy użyczenia gruntów z części działki nr 126
o powierzchni 0,02 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Rzyszczewo ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju
Wsi Rzyszczewo i Rzyszczewko, z przeznaczeniem na cele rekreacyjne.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno.
§ 3. Traci moc Uchwała nr X/63/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie umowy użyczenia i przekazania Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju wsi Rzyszczewo i Rzyszczewko
części powierzchni działki nr 126 w obrębie geodezyjnym Rzyszczewo na okres 7 lat.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Rzyszczewo i Rzyszczewko wystąpiło z wnioskiem o przedłużenie
umowy użyczenia na grunty o pow. 0,02 ha z działki nr 126 położonej w Rzyszczewie, które zostały użyczone
umową w dniu 08.08.2011r. na okres 7 lat. W związku z faktem, że przed zawartą umową użyczenia podjęta
został uchwała wyrażająca zgodę na użyczenie na okres 7 lat, a wnioskowany obecnie przez Stowarzyszenie
termin przekracza ten czas należy podjąć stosowną uchwałę. Przedłużenie użyczenia przedmiotowej
nieruchomości związane jest z realizacją zadania inwestycyjnego w ramach tzw. „Małych projektów Osi
4 leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” i wymaga przedłożenia przez
Stowarzyszenie umowy zawartej na dłuży okres niż jest to obecnie.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz art. 23 ust.
1 pkt 7a właściwością Rady Gminy jest podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy,
przekraczających zakres zwykłego zarządu oraz art. 23 ust. 7a i 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami wydzierżawianie, wynajmowanie i użyczanie nieruchomości wchodzących
w skład zasobu na czas dłuższy niż 3 lata wymaga podjęcia stosownej uchwały przez Radę Gminy.
Wobec powyższego w celu zawarcia umowy użyczenia na okres 7 lat niezbędne jest podjęcie stosownej
uchwały przez Radę Gminy Sławno.
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