
UCHWAŁA Nr XLVII/ 295/ 2018 

RADY GMINY SZYDŁÓW 

z dnia 28 marca 2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na czas nieokreślony budynków 
komunalnych położonych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy 

Szydłów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, poz. 2232, 
z 2018 r. poz. 130) oraz § 18 Uchwały Nr XIII/ 67/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 
30 lipca 2015 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami 
stanowiącymi mienie Gminy Szydłów, Rada Gminy Szydłów uchwala, co następuje: 

1. Wyraża się zgodę na użyczenie, na czas nieokreślony, na rzecz: 
1) Ochotniczej Straży Pożarnej w Osowce - budynku komunalnego o pow. 111 m2, 

położonego na nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 
Osówka jako działka nr 71/2, ark. 2, stanowiącej na podstawie decyzji 
Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.11.2016 r., znak: SPN.IV.7532.203.2016 
własność Gminy Szydłów, 

2) Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Żyznej - budynku komunalnego o pow. 
255 m2, położonego na nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 
Wola Żyzna jako działka nr 136/2, ark. 1, stanowiącej na podstawie decyzji 
Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.06.2016 r., znak: SPN.IV.7532.52.2016 
własność Gminy Szydłów, 

z przeznaczeniem na garażowanie samochodu, przechowywanie sprzętu ochrony 
przeciwpożarowej oraz na realizację innych celów statutowych. 

§ 1 . 

§2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłów. 

§3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr XLVII/ 295/ 2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 marca 2018 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na czas nieokreślony budynków 

komunalnych położonych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy 
Szydłów 

Nieruchomości, opisane w § 1 niniejszej uchwały stanowią własność Gminy 
Szydłów i znajdują się w gminnym zasobie nieruchomości. 

W świetle obowiązujących przepisów nieruchomości mogą być przedmiotem 
obrotu, w tym użyczenia, a do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy 
podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres 
zwykłego zarządu, dotyczących m.in. zasad obciążania nieruchomości na czas 
oznaczony dłuższy niż 3 lata. 

Mając na uwadze powyższe, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 

Wójt Gminy Szydłów 


