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RADY GMINY SIERAKOWICE

z dnia28 grudnia 2017 t'

w sprawie wyraZania zgody na odst4pient";il::ilfzku przetargowego trybu zawarcia umowy

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r'o samorz4dzie gminnym (Dz' U' 22017 r'

poz. r87 5 z p62n. ,^l or_ arr, 37 ust. 4 usta,il 
-r"d;1;2 

r sierpnia 
-l,gglr, 

I gosfioda.ce nieruchomosciami

io, u 22016t.,Pot.214'7 zP62nzm)

Rada Gminy Sierakowice uchwala' co nastgpuje:

$2.Szczeg6lowyzakresulyczeniadzlaL|<inr160zawierazal4czni|<graflcznystanowi4cyzal4czni|<do
niniejszej uchwatY.

$ 3. Wykonanie uchwaly powierza siq W6jtowi Gminy Sierakowice'

$ 4. Uchwala wchodzi w irycie z dniem podjqcia'

Wiceprzewo dniczycY

ffiD5A-44 I OBEDA3E3E PodPisanl'
Stt'otra I



Zalqcznlkdo uchwa{y NL XXXVIII I 489 I 11

t
dy GminY Sieralcowice

zdnia2S grudnia 201'7 t'

#lj:o;-1__fi*
i1{- rruo
r,rst' \ ro{. -'--

f$l

3lt9 I

C'

Legenda

strefa bezPieczenstwa

HuStawka wahadlowa bocianie gniazdo

Zestraw zabawowy
Silownia z€wnettzna
Huslawka wagowa
bujaki sPrg2Ynowe
t-awkost6l
stoJak na rowery 160

tabllca lnlormacYlna
Lawki z koozem

obrodzenie Panelowe h=1'2m

lampa 60lama
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Budowa placu zabaw na dti"l"" 1 60 * P"tt"*'u
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Uzasadnienie

W zwi4zl<u z ubieganiem sig przez Ko.lo Gospodyn Wiejskich w Paczewie o przyznanie dofinansowania

z Programu Rozwoju Obszar6w Wiejskich na lata 2014 - 2020 na operacjg pn. Budowa og6lnodostgpnej
strefy zabawy i rekreacji w miejscowoSci Paczewo i Bukowo, zwr6cilo sig z proSb4 ouiryczenie na potrzeby

realizacjt tej inweslycji nieruchonoSci stanowi4cych wlasnoSi Gminy Sierakowice.

Gmina Sierakowice w 2011 r. opracowatra dokumentacjg techniczn4 przedmiotowego zadania a nastgpnie

uzyskala zgloszenie budowlane (zaiwiadczenie nr 8.6143.2935.2017.DW zdnia 05.10.2017r.). Kolo
llryrazila zainteresowanie rcalizacj4 inwestycj i przy wsp6ludziale Gminy Sieral<owice, co zostanie
dodatl<owo potwierdzone ztoAeniem wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu ofert na wsparcie zadai
publicznych Gminy Sierakowice na rok 2018. W zwi4zku zIynt, Ze inwestycja ma byi realizowatra na

nieruchomoSciach stanowi4cych wlasnoSi Gminy Sierakowice, Kolo musi uzysl<ac umowg, lct6ra

zagwaranttle dysponowanie (np. u?yczenie) wsl<azanymi nieruchomoSciami na okres tzw. trwaloSci
projektu, czyli okles 5lat od platnoSci koricowej. Maj4c na uwadze, ze Kolo zamierza realizowad
inwestycjq celu publicznego polegaj4c4 na budowie og6lnodostgpnych kompleks6w rekreacyjnych,
zwr6cilo sig z proSb4 o wyraZanie zgody na dysponowanie wskazanymi nieruchomoSciami onz na ich
tzyczenie na olcres 5 lat od platnoSci ko6cowej tj. lcorica rol<u 20 18.
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