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Pan Edward Paciorek
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Zdzieszowicach

1 podpis

Proszę o skierowanie na sesję Rady Miejskiej załączony projekt uchwały z dnia 22 stycznia
2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej
na czas oznaczony do 3 lat.
Przedmiotem projektu uchwały są części działek nr 115 w miejscowości Krępna, nr 279/5
w miejscowości Rozwadza i nr 496 w miejscowości Żyrowa. Teren ten Gmina oddała w dzierżawę
Spółce działającej z upoważnienia Wojewody Opolskiego celem umieszczenia tablic edukacyjnoinformacyjnych w ramach realizowanego projektu rządowego „Niepodległa”.
Pierwsza umowa dzierżawy została zawarta na okres trzech miesięcy, by organ wypełnił
wynikający z zapisów ustawy o gospodarce nieruchomościami obowiązek sporządzenia i podania
do publicznej wiadomości na okres 21 dni nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w
użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie.
W związku z prośbą Spółki o zawarcie umowy na czas dwóch lat, w celu przedłużenia
przedmiotowej dzierżawy zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym wymagana jest indywidualna
zgoda rady gminy w tym zakresie.

Załączniki:
1. Projekt Uchwały z dnia 22 stycznia 2019 roku.
2. Mapka działki nr 115 obręb Krępna.
3. Mapka działki nr 279/5 obręb Rozwadza
4. Mapka działki nr 496 obręb Żyrowa

Otrzymują:
1) Adresat
2) a/a

Projekt

z dnia 22 stycznia 2019 r.
Zatwierdzony przez.........

UCHWAŁA N R ....................
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH
z dn ia.................... 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony
do 3 lat

Na podstawie ait. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r.
poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat działek: nr 279/5 arkusz mapy
3 obręb Rozwadza, nr 115 arkusz mapy 3 obręb Krępna oraz nr 496 arkusz mapy 3 obręb Żyrowa.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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