UCHWALA NR XIXl164/2013
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 27 marca 2013 r.
w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierzawy
nieruchomosci stanowiqcej wlasnosc Gminy Sochocin na okres do lat trzech
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorz~dzie
gminnym (t.j. Dz.U.z 2001 r Nr 142 poz. 1591z p6m. zm.) w zwi~ku z art. 13 ust.1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 roku 0 gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. 2010 r. Nr 102 poz.
651 z p6m. zm.) Rada Gminy uchwala, co nastltPuje :

§ 1. WYraZa zgodlt na zawarcie kolejnej umowy dziectawy z Panem Czeslawem Piotrem
Goszczynskim , nr dowodu osobistego AKI 251356, zam. 09-110 Sochocin ul. Szkolna 18,
cZltsci nieruchomosci polozonej w Sochocinie, gmina Sochocin, nr ewid. 565 0 powierzchni
40 metr6w kwadratowych stanowi~cej wlasnosc gminy Sochocin, na okres do lat trzech.
§ 2. Wykonanie uchwaly powierza silt W6jtowi Gminy.
§ 3. Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjltcia.

Uzasadnienie
do UCHWALY NR XIXl164/2013
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 27 marca 2013 r.
w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzieriawy
nieruchomosci stanowhlcej wlasnosc gminy Sochocin na okres do lat trzech
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a do wyl,!cznej wlaSciwosci rady gminy naleZy
podejmowanie uchwal w sprawach maj,!tkowych gminy, przekraczaj'!cych zakres zwyklego
zarz'!du dotycz,!cych zasad nabywania, zbywania i obci~ia nieruchomosci oraz ich
wydzierZawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dluZszy niz 3 lata lub na czas
nieoznaczony, 0 ile ustawy szczeg61ne nie stanowi,! inaczej; uchwala rady gminy jest
wymagana r6wniez w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony
zawieraj,! kolejne umowy, kt6rych przedmiotem jest ta sarna nieruchomosc; do czasu
okreslenia zasad w6jt moze dokonywac tych czynnosci wyl,!cznie za zgod,! rady gminy.
W dniu 27 grudnia 2012 roku do W6jta Gminy wplyn'tlo podanie Pana Czeslawa
Goszczyllskiego zarn. Sochocin uI. Szkolna 18 0 przedluzenie umowy dzierzawy w trybie
bezprzetargowym na cZ'tsc dzialki nr 565 0 pow. 0,0040 ha, na kt6rej usytuowany jest punkt
sprzedaZy detalicznej tzw. kiosk.
Od lat jest to miejsce pracy , kt6re zapewnia byt Wydzierzawiaj,!cemu i Jego rodzinie,
jak r6wniez zabezpiecza popyt na pras't i inne drobne artykuly handlowe dla podr6mych
i okolicznych mieszkaflc6w.
PoniewaZ podj'tcie decyzji w przedmiotowej sprawie uzaleznione bylo od uzyskania
zgody rady gminy na najblizszej sesji, zawarcie umowy dzierzawy winno nast,!pic z moc,!
obowi'!Zuj,!c,! od dnia 1 stycznia 2013 roku.
Maj,!c na wzgl'tdzie powyzsze, podj'tcie uchwaly jest uzasadnione spolecznie
i gospodarczo.
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