UCHWAŁA NR LV/553/2014r.
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 3 czerwca 2014 roku.

w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej stanowiącej
własność Gminy Szemud położonej w Bojanie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst . jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz. U. z 2014 roku, poz. 518 ).
§1
Rada Gminy Szemud wyraża zgodę na oddanie w najem sali gimnastycznej położonej
w Bojanie, stanowiącej własność Gminy Szemud, Gminnemu Centrum Kultury, Sportu
i Rekreacji w Szemudzie, ul. Szkolna 4 a.
§2
Przekazanie w najem wymienionej w §1 sali nastąpi z chwilą oddania jej do użytkowania.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szemud.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Haase

Na podstawie powyższej uchwały została zawarta ze Stowarzyszeniem „Mieszkańcy
Dzieciom” Dobrzewino- Karczemki umowa najmu na okres przewidziany w w/w uchwale.
Obiekt sali wynajęty został dla Stowarzyszenia w związku z prowadzoną działalnością
oświatową tj. przedszkolem, szkołą podstawową i gimnazjum.
Warunki najmu sali zostały określone w porozumieniu stanowiącym załącznik nr 1 do
uchwały Nr XIII/112/2007 Rady Gminy Szemud z dnia 14.12.2007r. 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.”
Z uwagi na fakt, że mija pięcioletni okres oddania w odpłatny najem sali gimnastycznej
dla Stowarzyszenia „Mieszkańcy Dzieciom”, uwzględniając dotychczasowe wywiązywanie
się z warunków najmu oraz konieczność zapewnienia ciągłości realizacji zadań oświatowych
przez organizację uzasadnionym jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

