
UCHWAŁA Nr XIX/112/2020 

Rady Gminy Łączna 

z dnia 24 czerwca 2020r. 

  

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości 
położonej w miejscowości Zalezianka gmina Łączna  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 7 i 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r.  poz. 506 z późn. zm.)  Rada Gminy Łączna 
uchwala, co następuje: 

§ 1 

Wyraża się zgodę na oddanie nieodpłatnie w użyczenie części działki nr 95                        
o łącznej pow. 0,05 ha położonej w miejscowości Zalezianka na 10 lat na rzecz 
Stowarzyszenia „Łączna nas łączy”, nr KRS 0000663825, z siedzibą Czerwona 
Górka 1B, 26-140 Łączna z przeznaczeniem jak w uzasadnieniu, zgodnie z 
załącznikiem graficznym nr 1. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gmina Łączna. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

Do   uchwały  Nr XIX/112/2020 Rady Gminy Łączna z dnia 24 czerwca 2020 r.             

 

Zgodnie z postanowieniami ustawy o samorządzie gminnym i ustawie o gospodarce 
nieruchomościami  - do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie 
uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, 
dotyczących m.in. zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich 
wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas 
nieoznaczony oraz ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad 
przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania 
środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki. 

Oddanie w nieodpłatne użyczenie części przedmiotowej działki na cele statutowe 
Stowarzyszenia „Łączna nas łączy” wynika z możliwości ubiegania się o 
dofinansowanie przez w/w stowarzyszenie na realizację projektu w miejscowości 
Zalezianka w ramach środków dostępnych za pośrednictwem Stowarzyszenia 
„Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” ze środków Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Z uwagi na powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik graficzny nr 1  
do uchwały   
Nr XIX/112/2020  

Rady Gminy Łączna  
z dnia  24 czerwca 2020 r.   

           


