Projekt
z dnia 11 lipca 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SŁAWNO
z dnia .................... 2014 r.
w sprawie użyczenia nieruchomości Stowarzyszeniu „Łętowska Dolina”z siedzibą w Łętowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379), w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, 659, 805 i 822)
Rada Gminy Sławno uchwala co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na użyczenie Stowarzyszeniu „Łętowska Dolina” z siedzibą w Łętowie, nieruchomości
o powierzchni 0,1336 ha stanowiącej działkę nr 213/1, położoną w obrębie Łętowo, na okres 5 lat
z przeznaczeniem na cele rekreacyjne.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Stowarzyszenie „Łętowska Dolina” wystąpiło z wnioskiem o zawarcie umowy użyczenia na okres 5 – lat na
grunty o powierzchni 0,1336 ha stanowiące działkę nr 213/1, położoną w obrębie ewidencyjnym Łętowo
z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele rekreacyjne. Stowarzyszenie
planuje zrealizować na przedmiotowej nieruchomości projekt „Rewitalizacja miejscowości Łętowo poprzez
zagospodarowanie terenu rekreacyjnego”, na który zostały przyznane środki zewnętrzne w celu
zagospodarowania przedmiotowej działki w następujący sposób:
- 2 wiaty stadionowe;
- 6 ławek dla kibiców;
- siłownia zewnętrzna;
- ścianka wspinaczkowa;
- piaskownica;
- ławki + stół na placu zabaw;
- karuzela;
w związku z powyższym powinno wykazać się długoterminową umową użyczenia.
Do wyłącznej właściwości Rady Gminy zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym – należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy dotyczących nabycia,
zbycia, obciążenia oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na
czas nieoznaczony. Wobec powyższego w celu użyczenia gruntów działki nr 213/1 obręb Łętowo należy podjąć
stosowną uchwałę.
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