UCHWAŁA NR XXXVI/365/2013
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 29 marca 2013 r.
w sprawie oddania w odpłatny najem sali gimnastycznej stanowiącej własność Gminy Szemud położonej
w Karczemkach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst . jednolity
Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst. jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami).
Rada Gminy Szemud uchwala, co następuje:
§ 1.
Oddaje się w odpłatny najem Stowarzyszeniu „Mieszkańcy – Dzieciom” Dobrzewino- Karczemki na okres
5 lat, jednak nie dłużej niż na czas faktycznego prowadzenia przez w/w Stowarzyszenie działalności oświatowej
obiekt sali gimnastycznej z zapleczem w Karczemkach o pow. użytkowej 721,1 m 2 wraz z wyposażeniem,
usytuowany na działce 117/2 położonej w miejscowości Karczemki.
§ 2.
1. Szczegółowe warunki najmu opisanego w § 1 budynku określi umowa zawarta pomiędzy Gminą Szemud
a Stowarzyszeniem „Mieszkańcy – Dzieciom” Dobrzewino-Karczemki.
2. Umowa o której mowa w ust. 1 winna zawierać postanowienia zawarte w § 11 porozumienia stanowiącego
załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/112/2007 Rady Gminy Szemud z dnia 14.12.2007 r. w sprawie dokonania zmian
w treści uchwały nr LVII/470/2006 Rady Gminy Szemud z dnia 26.10.2006 r. w sprawie przyjęcia do Budżetu
Gminy Szemud zadania inwestycyjnego pn. Budowa sali gimnastycznej w Dobrzewinie – Karczemkach wraz
z porozumieniem w sprawie udziału finansowego w kosztach budowy sali gimnastycznej w Dobrzewinie
–Karczemkach i przyjęcie jego tekstu jednolitego na dzień 14.12.2007 r. oraz uchylenia uchwały nr II/9/2006 Rady
Gminy Szemud z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie oddania w użyczenie na czas nieoznaczony obiektu sali
gimnastycznej z zapleczem w Dobrzewinie
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szemud.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Grzegorz Lasowski
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