UCHWAŁA NR XXII/ 205 /08
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE
z dnia 30 czerwca 2008 r.

w sprawie użyczenia na okres 3 lat nieruchomości położonej w Mogilnie przy ul. Mickiewicza
i Niezłomnych, stanowiącej własność Gminy Mogilno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr
175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr
138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) , uchwala się, co następuje:
§ 1.Wyraża się zgodę na nieodpłatne użyczenie na rzecz Ośrodka Sportu, Rekreacji i
Rehabilitacji na okres 3 lat nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mogilno,
położonej w Mogilnie przy ul. Mickiewicza 42 oznaczonej geodezyjnie na karcie mapy 12 jako
działka 1288 o pow. 0,0656 ha oraz przy ul. Niezłomnych oznaczonej geodezyjnie na karcie mapy
12 jako działka nr 1864 o powierzchni 8,1586 ha , zapisanej w księdze wieczystej KW nr 13420,
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mogilnie z przeznaczeniem stadion sportowy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mogilna
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXII/ 205 /08
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE
z dnia 30 czerwca 2008 r.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym do kompetencji rady
gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących określania zasad nabycia, zbycia i
obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres 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 burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.
Konieczność wywołania uchwały uzasadniona jest tym, że nieruchomość określona w
uchwale używana jest jako stadion sportowy przez Ośrodek Sportu , Rekreacji i Rehabilitacji w
Mogilnie, która wystąpiła z wnioskiem o zawarcie kolejnej umowy. Poprzednia umowa użyczenia
na ten teren została zawarta na okres 3 lat.
Rada Miejska w Mogilnie nie określiła zasad użyczania nieruchomości, a zatem wywołanie
uchwały jest zasadne.

