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RADY GMINY SIERAKOWICE

zdnia2S grudnia 2017 r.

w sprawie wyraiania zgody na odst4pienie od obowi4zkru przetargowego trybu zawarcia umowy
uZyczenia

Napodstawie afi. l8ust. l pkt l5 ustawy zdnia8marca1990 r.o samorz4dziegmtnnym (Dz. U. 22017 r.
poz. 18752 p62n. zm) oraz art.37 ust,4 ustawy zdnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomoSciami
(Dz, U. 22016 r.,pot.2147 zp62n.zm)

Rada Gminy Sierakowice uchwala, co nastgpuje:

$ l. Wyra2a siE zgodg na odst4pienie od obowi4zku przelargowego tryb:u zawarcia umowy tLyczenia
nieruchomoSci, oznaczonych w ewidencji grunt6w i budynk6w jako dzialki o Nr: 213l41 o pow, 0,0080 ha,

213137 o pow. 0,0016 ha,21212 o pow.0,0239 ha,210/2 o pow.0,6899 ha poloZonych w Gowidlinie oa rzeaz
K6lka Rolniczego - Kolo Gospodyti Wiejskich,,Iezioranki" wGowidlinie zsiedzib4 I 83-341 Gowidlino,
ul. Podg6rna 3 1, na okres 7 lat.

$ 2. Wylconanie uchwa{y powieza sig W6jtowi Gminy Sieral<owice,

$ 3. Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.

Wiceprzewodni cz4cy Rady
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Uzasadnienie

W zwiEzku zubieganiem siE przez Kolo Gospodyri Wiejskich Jezioranki zGowidlina oprzyznanie
dofinansowania z Programu Rozwoju Obszar6w Wiejskich na lata 2014 - 2020 na operacjg pn, BUDOWA
SCIEZKI RoWERowEI WZDILUZ DROGI GMINI EJ W MIEJSCOWOSCI GOWIDLINO, zwr6cito sig
z proSb4 o ttZyczente na potrzeby rcalizacji tej inwestycji nieruchomoSci stanowi4cych wlasnoSi Gminy
Sierakowice.

Gmina Sierakowice w 2017 r. optacowala dokumentacjg technicznq przedmiotowego zad,ania, krora
zoslaLa uzgodniona zZarzqdem Dr6g Powiatowych wKaftuzach, anastgpnie uzyskala pozwolenie na
budowg nr B'6140.1191.2011.DW z dnia 25.08.2017 r, Kolo Gospodyri Wrazilo zainteresowanie realizacj4
inwestycji przy wsp6ludziale Gminy Sieral<owice. W zwi1zl<u zrym, Ze inwestycja rna byi realizowana
m.in. na nieruchomoSciach stanowi4cych wlasnoSi Gminy Sierakowice, Kolo musi uzyskai umowg, kt6ra
zagwarantuje dysponowanie (np. uiyczenie) wskazanymi nieruchomoSciami na okres tzw. tnvatoSci
projel<tu, czyli ol<res 5lat od platnoSci koricowej. Maj4c na uwadze,2e Kolo zamierza realjzowac
inwestycjg celu publicznego polegaj4c4na budowie 369mb dciezki rowerowej, zwr6cilo siE zpr.osb4
o tvyraZanie zgody na dysponowanie wskazanymi nieruchomoSciami otaz na ichu|yczenie na okres 5 lat od
platnoSci koricowej tj. korica roku 201 8.
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