Uchwała nr XX/ 200 /2013
Rady Gminy Radziejów
z dnia 30 września 2013 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka Nr 230/22, o powierzchni 0,1947 ha, położonej w Czołowie
Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Czołowie, na czas określony.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.1) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.2),
Rada Gminy Radziejów uchwala co następuje:
§1
Rada Gminy Radziejów wyraża zgodę na wydzierżawienie na czas określony – 7 lat, gruntu
wchodzącego do zasobu komunalnego Gminy Radziejów, stanowiącego działkę nr 230/22
o powierzchni 0,1947 ha, położonej w Czołowie, gmina Radziejów, dla której przez Sąd Rejonowy
w Aleksandrowie Kujawskim Wydział Zamiejscowy w Radziejowie prowadzona jest księga
wieczysta WL1R/00023886/2 – na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Czołowie.
§2
Rada Gminy Radziejów wyraża zgodę na odstąpienie od obowiązku przeprowadzania przetargu
w sprawie wydzierżawienia gruntu, o którym mowa w § 1.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziejów.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
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Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r., poz. 645.
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 Nr 102, poz. 651; zm.: Dz. U. z r. 2010 Nr 106, poz.675, Nr
143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323; z r.2011 Nr 64, poz. 341, Nr 115, poz. 673, Nr 130, poz.
762, Nr 106, poz. 622, Nr 135, poz. 789, Nr 129, poz. 732, Nr 187, poz. 1110, Nr 163, poz. 981, Nr 224, poz. 1337; z r. 2012,
poz. 908 i 1256 i 951 i 1529 i 1429.

Uzasadnienie
Podstawę prawną funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury stanowi ustawa
z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Zgodnie z art. 2
tej ustawy domy kultury stanowią jedną z form organizacyjnych działalności kulturalnej.
Prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego
o charakterze obowiązkowym. Jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność
kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności
jest podstawowym celem statutowym.
W związku z powyższym wydzierżawienie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów
numerem 230/22, położonej w Czołowie, stanowi podstawę realizacji celów statutowych Gminnego
Ośrodka Kultury w Czołowie, daje też możliwość ubiegania się o dofinansowanie
z funduszy krajowych, jak również funduszy Unii Europejskiej takich jak: Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz innych inicjatyw europejskich i daje możliwość rozwoju kultury
na terenie Gminy.
Mając na względzie powyższe wydzierżawienie w/w nieruchomości na rzecz GOK jest
w pełni uzasadnione.
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