Projekt

UCHWAŁA
RADY GMINY STARA BIAŁA
z dnia .................... 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie lokalu na okres 10 lat.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami)
Rada Gminy Stara Biała uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wyraża zgodę n a użyczenie na okres 10 lat części lokalu użytkowego o powierzchni 33,90 m2
znajdującego się w budynku Urzędu Gminy Stara Biała, położonego w miejscowości Biała, ul. Jana Kazimierza 1.
2. Lokal wymieniony w ust. 1 należy użyczyć nieodpłatnie na działalność statutową Spółce Wodnej Stara Biała.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stara Biała.
UZASADNIENIE
Spółka Wodna Stara Biała korzystała z lokalu nieodpłatnie przez okres 3 lat zgodnie z Uchwałą użyczenia lokalu
Nr 1/2006 z dnia 28 września 2006 r.
Dnia 19 stycznia 2010 r. Spółka wystąpiła z wnioskiem o przedłużenie nieodpłatnego użyczenia przedmiotowego
lokalu w celu prowadzenia działalności statutowej na kolejne lata.
Przychylając się do wniosku Przewodniczącego Zarządu należy przedłużyć umowę użyczenia na okres 10 lat.
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