
UCHWAŁA NR XLVI/308/2022 
RADY GMINY KAWĘCZYN 

z dnia 23 lutego 2022 r. 

w sprawie wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  przejęcie  umową użyczenia placu znajdującego się przy 
budynku strażnicy OSP w  Kowalach Pańskich - Kolonia. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 litera a ustawy  z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / 
tj.Dz.U.2021.1372 ze .zm. / oraz  na podstawie art.13 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce  
nieruchomościami ( tj Dz.U.2021.1899  ze zm. ) Rada Gminy Kawęczyn uchwala, co następuje : 

§ 1. Rada Gminy Kawęczyn wyraża  zgodę  na nieodpłatne przejęcie  umową użyczenia  części działki tj. 
800 m² oznaczonej numerem geod.126/4  znajdującej  się przy budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Kowalach Pańskich   położonej  w  obrębie ewidencyjnym :  0010 Kowale Pańskie - Kolonia  na cele 
statutowe sołectwa wsi Kowale Pańskie - Kolonia na okres  10  lat , dla której jest prowadzona księga 
wieczysta   KN1T/00002098/6  w  Sądzie Rejonowym w  Turku Wydział Ksiąg Wieczystych.  

§ 2. Powyższe zostało zaakceptowane przez  Walne  Zebranie Sprawozdawcze członków  Ochotniczej 
Straży Pożarnej  w Kowalach Pańskich 

§ 3. Przekazanie nastąpi na podstawie zawartej nieodpłatnej umowy użyczenia. 

§ 4. Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy  Kawęczyn. 

§ 5. Traci moc Uchwała  Nr X/72/2015    Rady  Gminy  Kawęczyn z  dnia  25.09.2015r. w sprawie 
wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  przejęcie  umową użyczenia placu znajdującego się przy budynku strażnicy 
OSP w  Kowalach Pańskich - Kolonia. 

§ 6. Uchwała wchodzi w  życie  z  dniem  podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Kawęczyn 

 
 

Piotr Gebler 
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UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XLVI/308/2022 
RADY GMINY KAWĘCZYN 

z dnia 23 lutego 2022 r. 

w sprawie wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  przejęcie  umową użyczenia 
placu znajdującego się przy budynku strażnicy OSP w  Kowalach Pańskich - 

Kolonia. 

Rada Gminy Kawęczyn wyraża zgodę na nieodpłatne przejęcie umową użyczenia 
części działki tj.800 m²  oznaczonej numerem geod. 126/4  znajdującej się przy 
budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalach Pańskich   na okres 10 lat na 
cele statutowe sołectwa wsi Kowale Pańskie – Kolonia,  położonej w obrębie 
ewidencyjnym: 0010 Kowale Pańskie - Kolonia, zapisanej w księdze wieczystej 
KN1T/00002098/6 prowadzonej przez  Sąd Rejonowy w Turku. Powyższe niezbędne 
jest do wnioskowania przez Gminę Kawęczyn i Sołectwo Kowale Pańskie-Kolonia o 
fundusze zewnętrzne. 
 

Uzasadniając powyższe organ podejmujący uchwałę uważa wniosek za w pełni 
zasadny.  
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