
 

UCHWAŁA NR XVII/102/2019
RADY GMINY GAWORZYCE

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 509, 1309, 1696, 1815), oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204, 2348, z 2017 r. poz. 1509, z 2019 r. 
poz. 270, 492, 801, 1309, 1589, 1716, 1924) w zw. z § 6 ust. 1 pkt 2 i § 6 ust. 2 uchwały Rady Gminy 
Gaworzyce z dnia 25 czerwca 2009 roku Nr XXV/143/2009 w sprawie zasad nabywania, zbywania 
i obciążania nieruchomości Gminy Gaworzyce oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania (Dz. Urz. Woj. 
Dol. Nr 127, poz. 2648) Rada Gminy Gaworzyce uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gaworzyce położonej 
w Gaworzycach oznaczonej numerem ewidencyjnym 129/28 o pow. 595 m2 dla której Sąd Rejonowy 
w Głogowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW LE1G/00056899/6.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaworzyce

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gaworzycach i Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gaworzyce.

 

Przewodniczacy Rady Gminy

Edward Białek
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Uzasadnienie

Działka nr 129/28 położona w obrębie Gaworzyce wchodzi w skład zasobu mienia komunalnego gminy.
W celu realizacji dochodów gminy oraz wydatków ujętych w uchwale budżetowej na 2020 r. została
podjęta decyzja o zbyciu przedmiotowej nieruchomości w oparciu o przepisy o gospodarce
nieruchomościami. Ponadto zgodnie z ustawą o finansach publicznych art. 42 ust. 2 środki publiczne
pochodzące z poszczególnych tytułów nie mogą być przeznaczane na finansowanie imiennie wymienionych
wydatków, chyba że odrębna ustawa stanowi inaczej. Środki te przeznaczane są na realizację zadań
własnych gminy zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym.
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