
                         PROJEKT 

UCHWAŁA NR ……./2022 

RADY GMINY PRZEMĘT 

z dnia ……...  czerwca 2022 roku 

 

w sprawie: zmiany uchwały nr XV/117/07 Rady Gminy Przemęt z dnia 28 

grudnia 2007r.w sprawie zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążania 

nieruchomości oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.   

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 40 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia  

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.) 

oraz art. 13 ust. 1, art. 34, art. 37 ust. 1, 2, 4 art. 68 ust. 1, art. 70 ust. 1-3 ustawy  

z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021r. 

poz.1899 z późn. zm.)  Rada Gminy Przemęt uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XV/117/07 Rady Gminy Przemęt z dnia 28 grudnia 2007r.  

w sprawie zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążania nieruchomości oraz 

wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata wprowadza się zmiany: 

§ 9 otrzymuje brzmienie: 

„1. Nieruchomości oddaje się w użyczenie instytucjom kultury oraz ochotniczym 

strażom pożarnym na czas nieoznaczony na cel statutowe. 

2. Nieruchomości mogą być oddawane w użyczenie osobom fizycznym i prawnym, 

które prowadzą działalność oświatową, sportową na cele niezwiązane z działalnością 

zarobkową, a także organizacjom pożytku publicznego na cel prowadzonej 

działalności pożytku publicznego, spółdzielniom socjalnym oraz kołom gospodyń 

wiejskich na cele statutowe.” 

§  2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przemęt. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  

 

 

 

     Przewodniczący Rady Gminy Przemęt         

                                Elżbieta Wita 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR ………./2022 

RADY GMINY PRZEMĘT 

z dnia …… czerwca 2022 roku 

 

 

W związku z wnioskiem Spółdzielni Socjalnej „Konwalia” dotyczącym 

umożliwienia dalszego korzystania z pomieszczeń położonych w Przemęcie przy  

ul. Jagiellońskiej 8 oraz części działki nr 645/17 w Przemęcie w celu zawarcia umowy 

użyczenia  ww. nieruchomości na czas nieoznaczony zasadne jest wprowadzenie 

zmiany w uchwale nr XV/117/07 Rady Gminy Przemęt z dnia 28 grudnia 2007r. 

w sprawie zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążania nieruchomości oraz 

wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata i wyszczególnienie  

w § 9 spółdzielni socjalnych oraz kół gospodyń wiejskich jako podmiotów, którym  

na cele statutowe mogą być przekazywane w użyczenie gminne nieruchomości.  

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

        Wójt Gminy Przemęt 

        /-/ Janusz Frąckowiak 

 

 


