
Uchwała Nr XXIII/159/2008
Rady Miejskiej w Karczewie

z dnia 27 maja 2008 roku

w sprawie przedłużenia obowiązywania umowy użyczenia dot. budynku szkoły i terenu przyszkolnego 
                wraz z wyposażeniem mieszczącego się w Nadbrzeżu, zawartej w dniu 31 sierpnia 2005 roku, 
                stanowiącego własność Gminy Karczew na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż 

Na podstawie art. 18 ust. ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz.  U.  z  2001r.,  Nr  142,  poz.  1591  z  późn.  zm.)  oraz  art.  13  ust.  1  ustawy  z  dnia  

21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Karczewie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na  przedłużenie obowiązywania umowy użyczenia zawartej w dniu 31 sierpnia 2005 

roku,  pomiędzy  Gminą  Karczew,  z  siedzibą  w  Karczewie  ul.  Warszawska  28  05-480  Karczew   

a Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Nadbrzeż z siedzibą w Nadbrzeżu 29b 05-480 Karczew  dot.  budynku 

szkoły i terenu przyszkolnego wraz z wyposażeniem mieszczącego się w Nadbrzeżu, stanowiącego własność 

Gminy  Karczew  na  okres  kolejnych  trzech  lat  -począwszy  od  dnia  01  września  2008  roku  do  dnia  

31  sierpnia  2011  roku  -  z  przeznaczeniem na  prowadzenie  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  w  ramach 

programu „Mała Szkoła”.

§ 2

Szczegółowe warunki użyczenia określa umowa użyczenia z dnia 31 sierpnia 2005 roku zawarta pomiędzy 

Użyczającym – Gminą Karczew a  Biorącym w użyczenie – Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Nadbrzeż oraz 

aneks Nr 1 z dnia 27 maja 2008 roku do w/w umowy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca 

            Rady Miejskiej w Karczewie

mgr Danuta Żelazko



UZASADNIENIE

W  sierpniu  2005  roku  pomiędzy  Gminą  Karczew  a  Stowarzyszeniem  Rozwoju  Wsi 

Nadbrzeż została zawarta umowa użyczenia na okres 3 lat.

Przedmiotem  użyczenia  jest  budynek  szkoły  i  teren  przyszkolny  w  celu  prowadzenia 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu w ramach programu „Mała Szkoła”.

W sierpniu 2008 roku mija 3  letni  okres zawartej  umowy i  w związku z wystąpieniem 

Prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż o przedłużenie umowy na prowadzenie Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu proszę o przedłużenie umowy do 2011 roku.


