
ZARZĄDZENIE NR 39 / 2016
WÓJTA GMINY PIASKI

z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 105/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie użyczenia nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Piaski.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 
2016 r. poz. 446), art. 13 ust.1 i art. 25 ust.1 i 2 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774  ze zm.)  oraz  § 16 Uchwały Nr XLVI/302/2010 Rady Gminy Piaski z dnia 
28 czerwca 2010 r.   w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości oraz ich 
wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (ogł. Dz. Urz. 
Województwa Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 184, poz.3434)  z a r z ą d z a  s i ę, co następuje :

§ 1. W Zarządzeniu nr 105/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiących 
własnośc Gminy Piaski zmienia się  § 1 i  § 2, które otrzymują brzmienie:

" § 1. Użyczyć Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Piaskach lokal użytkowy o powierzchni 96,16 m2 

znajdujący się w budynku  położonym w Piaskach przy ulicy Szkolnej nr 1 -  nieruchomość oznaczona jako działka 
nr 83 obręb Piaski, stanowiąca własność Gminy Piaski objęta księgą wieczystą  Kw. Nr PO1Y/00023544/2, na czas 
określony od 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.  do prowadzenia działalności statutowej."

"§ 2.  Użyczyć Zespołowi Obsługi Szkół w Piaskach  lokal użytkowy o powierzchni 61,50 m2 znajdujący się  w 
budynku  położonym w Piaskach przy ulicy Szkolnej nr 1, na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 83 obręb 
Piaski, objętej księgą wieczystą Kw. Nr PO1Y/00023544/2 stanowiącej własność Gminy Piaski, na czas określony 
od 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. do prowadzenia działalności statutowej."

§ 2. Zmiana umów użyczenia nastąpi w formie aneksu do umowy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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