Uchwała Nr XXVI/ 146/ 2005
Rady Gminy w Wilczycach
z dnia 30 sierpnia 2005 roku

w sprawie wyra enia zgody na przekazanie maj tku umow u yczenia.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r
o samorz dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z pó n. zm.) oraz
art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce
nieruchomo ciami (Dz. . U. z 2004 r Nr 261, poz. 2603 z pó n. zm).
Rada Gminy w Wilczycach
postanawia:
§1
1. Wyrazi zgod na przekazanie umow u yczenia na okres powy ej
trzech lat działki nr 69/8 o pow. 0,1970 m2 na rzecz Stowarzyszenia wsi
Wysiadłów i Ocinek „Partnerstwo” z siedzib w Wysiadłowie zgodnie z
zał cznikiem do niniejszej uchwały .
2. Wyra a si zgod na odst pienie od obowi zku przetargowego trybu
zawarcia umowy u yczenia.
§2
Wykonanie uchwały powierza si Wójtowi Gminy.
§3
Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVI / 146 / 2005 Rady Gminy w Wilczycach z dnia
30 sierpnia 2005 roku w sprawie wyra enia zgody na przekazanie maj tku
umow u yczenia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r
o samorz dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z pó n. zm.) oraz
art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce
nieruchomo ciami (Dz. U. z 2004 r Nr 261, poz. 2603).
Nieruchomo ci mog by przedmiotem sprzeda y, zamiany i zrzeczenia
si , u yczenia, oddania w trwały zarz d, a tak e mog by obci one
ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieni ne
(aporty) do spółek, przekazywane jako wyposa enie tworzonych
przedsi biorstw pa stwowych oraz jako maj tek tworzonych fundacji”.
Działa nr 69/8 w Wysiadłowie jest własno ci Gminy Wilczyce.
Warunkiem przekazania nieruchomo ci na okres powy ej trzech lat jest
podj cie stosownej uchwały przez Rad Gminy.

