UCHWAŁA NR XIII/109/2019
RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE
z dnia 25 września 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Rycerzew
gmina Kłodawa
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit a i art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz,U. z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1309), Rada Miejska w Kłodawie, uchwala,
co następuje:
§ 1.
Wyraża się zgodę na nabycie na rzecz Gminy Kłodawa nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi
Rycerzew gmina Kłodawa, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 122/1 o powierzchni 0,3010 ha, do
gminnego zasobu nieruchomości.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.
§ 3.
Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Krusiński
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/109/2019
Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 25 września 2019 r.
Mieszkańcy wsi Rycerzew zwrócili się do Burmistrza Kłodawy z prośbą o nabycie gruntu położonego
w obrębie wsi Rycerzew gm.Kłodawa, oznaczonego numerem geodezyjnym działki 122/1 o powierzchni
0,3010 ha, z przeznaczeniem pod świetlicę wiejską. Sołectwo Rycerzew nie posiada lokalu na potrzeby
mieszkańców-zebrania wiejskie, spotkania okolicznościowe. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy
o samorządzie gminnym "Do wyłącznej właściwości rady gminy należy: podejmowanie uchwał w sprawach
majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania
i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż
3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest
wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają
kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może
dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy". Po analizie wniosku, organ wykonawczy
stwierdził zasadność takiego rozwiązania.Również budżet Gminy Kłodawa pozwala na dokonanie takiego
wydatku.Organ stanowiący uznaje nabycie przedmiotowej nieruchomości za zasadne.
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