
Uchwała Nr IV/ 22 /2006
Rady Gminy Świlcza

z dnia 29 grudnia 2006 r.

w sprawie zezwolenia na zaciągnięcie zobowiązania – zawarcie porozumienia
z Powiatem Rzeszowskim w przedmiocie warunków przekazania Gminie darowizny
nieruchomości położonej w Trzcianie, określenia celu publicznego na jaki darowizna
              jest przeznaczona oraz niektórych warunków jego realizacji i użytkowania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) w związku z  uchwałą

Nr XXXIV/304/2006 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie wyrażenia

zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej od Powiatu Rzeszowskiego

Rada Gminy stanowi, co następuje:

§ 1.

1. Wyraża zgodę na zawarcie przez Wójta Gminy porozumienia z Powiatem Rzeszowskim

– w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały – w przedmiocie warunków

przekazania Gminie Świlcza darowizny niezabudowanej nieruchomości położonej

w Trzcianie i oznaczonej  w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 903/5

o powierzchni 4,1551 ha, w tym określenia celu publicznego w postaci budowy Gminnego

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzcianie oraz niektórych warunków jego realizacji

i użytkowania, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Realizacja poszczególnych obiektów projektowanego Gminnego Ośrodka Sportu

i Rekreacji w Trzcianie a w szczególności budowa stadionu sportowego wraz z bieżnią

i infrastrukturą towarzyszącą następować będzie sukcesywnie i adekwatnie do wielkości

środków przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy oraz pozyskanych środków

pozabudżetowych.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr XXXVI/319/2006 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 sierpnia 2006 r.

w sprawie zezwolenia na zaciągnięcie zobowiązania - zawarcie porozumienia z Powiatem

Rzeszowskim w przedmiocie warunków przekazania Gminie darowizny nieruchomości

położonej w Trzcianie, określenia celu publicznego, na jaki darowizna jest przeznaczona

oraz niektórych warunków jego realizacji i użytkowania.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


