UCHWAŁA NR XXXI/223/2020
RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE
z dnia 26 listopada 2020 r.
zmieniającą uchwałę nr 292/06 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie wyrażenia
zgody na oddanie nieruchomości zabudowanej w użyczenie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r.
poz.713) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020r.
poz. 1990) Rada Miejska w Kłodawie uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na przedłużenie terminu oddania w bezpłatne użyczenie na rzecz Stowarzyszenia na
Rzecz Rozwoju i Integracji Środowiska Lokalnego „Z Edukacją w Przyszłość” z siedzibą w Korzeczniku,
Korzecznik 41, 62-650 Kłodawa, na okres od 24 maja 2026 r. do 31 grudnia 2026 r. nieruchomości zabudowanej
położonej we wsi Korzecznik, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 90, o powierzchni 0,9800 ha, dla której
Sąd Rejonowy w Kole prowadzi księgę wieczystą nr KW 31358 wraz ze zlokalizowanym na tej działce budynkiem
Szkoły Podstawowej w Korzeczniku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności oświatowej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Uchwałą nr 292/06 z dnia 28 kwietnia 2006 r. Rada Miejska w Kłodawie wyraziła zgodę na oddanie w bezpłatne
użyczenie na rzecz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowiska Lokalnego "Z Edukacją
w Przyszłość" w Korzeczniku na okres 20 lat, nieruchomości zabudowanej położonej w Korzeczniku, oznaczonej
nr ewidencyjnym działki 90, o pow. 0,9800 ha. Z uwagi na interes użytkownika nieruchomości konieczne jest
przedłużenie terminu obowiązywania umowy do dnia 31 grudnia 2026 r. Przedłużenie terminu nie jest sprzeczne
z interesem Gminy Kłodawa, a wprost przeciwnie skutkuje dalszym wykorzystaniem nieruchomości w celach
stanowiących uzasadnienie podjęcia uchwały z 28.04.2006 r.
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