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UCHWALA Nr V/50/2011

RADYGMINY LACK

z dnia 29 czenwca 2011 r.

w sprawie: uchylenia uchwaty Rady Gminy Lqck dotyczqcej wyraZenia

zgody na wynajem lokalu uiytkowego o pow. 5,46 m2 z przeznaczeniem na

prowadzenie dzialalno5ci handlowej SPORTOWO-WQDKARSKIEJ oraz

wyraienia zgody na odstqpienie od obowiqzku przetargowego trybu

zawarcia umorvy.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r'

o samorzQdzie gminnym (tekst jednolity Dz. lJ. z 2001 r. Nr 142 poz. l59l ze zmianami:

Dz.tJ.22002 r. Nr 23 po2.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 po2.984, Nr 153 poz' 127l,Nr 214

poz. 1806; Dz.lJ.z2003r.Nr 80poz.717,Nr 162poz.l568orazDz'U'22004 r'Nr 102

poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz- 1759;Dz. tJ. 22005 r' Nr 172 poz' 1441 i Nr 175

poz.1457 Dz.IJ.z2006r.Nr17poz.128,Nrl81,poz.1337;Dz'U'22007r'Nr48'poz'
327,Nrl38poz.974,Nr173poz.l2l8;Dz-lJ.z2008r.Nr180,poz'1ll1,Nr223poz'1458;
22009 r. Dz. U. Nr 52 po2.420, Nr 157, poz.l241; Dz.U ' z 2010 r' Nr 28 poz'142 i poz'146'

Nr 106 poz 675, Nr 40 Poz. 230)

Rada Gminy l,qck uchwala co nastppuje:

$1

Uchyla siE uchwalg Rady Gminy L4ck Nr XXI/I5212009 z dnia 30 wrzesnia 2009 r.

w sprawie wyrakenia zgody na wynajem lokalu uZytkowego o pow'5,46 m2 znajdujqpego sig

whali sportowej w tr-qcku na dzialce oznaczonej Nr ewid. 2/6 zprzeznaczeniem na

prowadzenie dzialalnodci handlowej SPORTOWo-WEDKARSKIEJ oraz wyruaenia zgody

na odst4pienie od obowi4Tku przetargowego trybu zawarcia umowy'

$2

Wykonanie uchwaly powierza sig W6jtowi Gminy tr-4ck'

$3

Uchwala wchod zi w irycie z dniem podjEcia.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z uchwat4 Rady Gminy tr 4ck Nr XXI/152/2009 z dnia 30 wzeSnia 201 I r.
W6jt Gminy Leck zawarl z podmiotem w dniu 0l pu2dziemika2DO9 r. umowE najmu

Nr 71442/6/2009 na prowadzenie dzialalno5ci handlowej sportowo-wgdkarskiej w lokalu

uzytkowym stanowi4cym wlasno6C Gminy L4ck o pow. 5,46 m2 znajduj4cym siE w hali

sportowej w Lqcku. Z dniem2S lutego 201 1 r. W6jt Gminy tr 4ck wypowiedzial Najemcy

w umowq najmu, poniewa2 Najemca dopuScil sig zwloki z zaplat4czynsnt i od miesiqca

lipca 2010 r. nie reguluje naleZnego czynszu wynikaj4cego z umowy.

Wobec powyZszego uchyla sig uchwalg Nr XXI115212009 Rady Gminy tr-qck

z dnia 30 wrze3nia2}}9 r. w sprawie wyra2enia zgody na wynajem lokalu uZytkowego

o pow. 5,46 m2 znajdujqcego siE w hali sportowej w l-qcku na dzialce nr ewid. 2/6

z ptzeznacznniem na prowadzenie dzialalno3ci handlowej sportowo- wEdkarskiej oraz

wyra2enia zgody na odstqpienie od obowiqzku przetargowego trybu zawarcia umowy.


