
UCHWAŁA NR III/ 15 /2014
RADY GMINY GNIEZNO

z dnia 19 grudnia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na nabycie lokalu w celu powiększenia istniejącej 
świetlicy wiejskiej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyrazić zgodę dla Wójta Gminy Gniezno w przedmiocie nabycia przez Gminę Gniezno od Państwa 
Renaty i Jerzego Dąbrowskich, zam. 62-200 Gniezno, Lulkowo 30/1 samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 
1 składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, piwnicy o łącznej powierzchni 82,90 m2, znajdującego się 
w budynku nr 30 w Lulkowie, gmina Gniezno oraz pomieszczenia w budynku gospodarczym o powierzchni 48,00 
m2 wraz z udziałem związanym z własnością lokalu wynoszącym 1373/3472 części, dla którego Sąd Rejonowy 
w Gnieźnie prowadzi księgę wieczystą PO1G/00046321/5 za cenę ustaloną w rokowaniach ze zbywcami, jednakże 
nie wyższą niż wartość rynkowa określona w operacie szacunkowym opracowanym przez rzeczoznawcę 
majątkowego.

§ 2. Stwierdzić, że lokal opisany w § 1 nabywany jest przez Gminę Gniezno w celu powiększenia istniejącej 
świetlicy wiejskiej w Lulkowie.

§ 3. Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego poniesie Gmina Gniezno.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do zawarcia aktu notarialnego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Łykowski
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UZASADNIENIE

W budynku nr 30 położonym w Lulkowie, gmina Gniezno znajduje się świetlica wiejska, przylegająca

bezpośrednio do lokalu nr 1 o powierzchni 82,90 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Gnieźnie prowadzi księgę

wieczystą PO1G/00046321/5.

Wspomniane pomieszczenie, w którym znajduje się świetlica wiejska jest bardzo małe, co nie zaspokaja

potrzeb mieszkańców sołectwa Lulkowo w przedmiocie prowadzenia działalności kulturalno oświatowej,

odbywania zebrań wiejskich, organizowania imprez okolicznościowych itp.

Istnieje zatem konieczność i celowość zakupu opisanego w niniejszej uchwale lokalu na powiększenie

istniejącej świetlicy, a więc na cel społeczny.

Podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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