
Projekt

UCHWAŁA Nr
Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia 26 kwietnia2Ol8 r.

w sprawie : wyrażeniazgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcia
umowy najmu lokalu użytkowego.

Napodstawie art. 18 ust. 2pkt9lit a ustawy zdnta 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj.Dz.U z2017 r. poz. 18]5 ze.zm.) oraz art.37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami (tj.Dz.U z2018 r. poz. I27 ze.zm)
Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku trybuprzetargowego t zawarcia na okres 5 lat
narzęcz dotychczasowego najemcy Gminnego Ośrodka Kultury w Tamowie Opolskim umowy najmu
lokalu użytkowego o powierzchni 77 ,6Im2 położonego w Walidro gach przy ul. Opolskiej 1 na dzińce
nr 748lI55 obręb Walidrogi dla której Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi Księgę Wieczystą o nr
oP10/00076105l4

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



uzasadnienie:

Zgodnie zart,18 ust.2 pkt 9 lit "a" ustawy o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości rady
gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przel<raczających zakres zwykłego
zatządu, dotyczącychzasad nabywania,zbywartia i obciązania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania
lub wynajmowania na Qzas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególn<
nie stanowiątnaczej; uchwała rady gminy jest wymagana równieżw przypadku, gdy po umowie zawartej
na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama
nieruchomość.

Na podstawię art.37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, rada
gminy możęwyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawięranta,

Przedmiotowy projekt uchwały dotyczy lokalu użytkowego o pow.77,6lm2, połozonego w
Walidrogachprzy ul. Opolskiej 1

Dotychczasowy najemca Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowie Opolskim wystąpił z wnioskiem do tut.

Urzędu z wnioskiem o przedłuzenie umowy najem na powyzszy lokal położony w Walidrogach ,w celu
prowadzenia dzińalności kulturalnej i spońowej zgodnie ze swoim statutem.


