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z dnia  21 września 2015 r. Zatwierdzony przez 
.........................

UCHWAŁA NR XI/      /2015
RADY GMINY GNIEZNO

z dnia 28 września 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na nabycie nieruchomości niezabudowanych przez 
Gminę Gniezno.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyrazić zgodę dla Wójta Gminy Gniezno w przedmiocie nabycia przez Gminę Gniezno nieruchomości 
niezabudowanych położonych w miejscowości Łabiszynek, obręb geodezyjny Goślinowo oznaczonych 
geodezyjnie jako działka nr 307 o powierzchni 0,0289 ha, KW PO1G/00034781/0, działka nr 306 o powierzchni 
0,0394 ha, KW PO1G/00034780/3, działka nr 329 o powierzchni 0,0351 ha, KW POO1G/00034803/1 oraz działka 
nr 328 o powierzchni 0,0300 ha, KW PO1G/00034802/4 z przeznaczniem na cel publiczny tj. wybudowanie 
obiektu świetlicy wiejskiej wraz z obiektami sportowymi i opiekuńczo wychowawczymi.

§ 2. Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego poniesie Gmina Gniezno.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Gniezno do zawarcia aktu notarialnego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Piemem z dnia 14.04.2015 r. Radna Gminy Gniezno Edyta Ż. i Przewodniczący Rady Osiedla Łabiszynek

Adam K. w imieniu mieszkańców wsi Łabiszynek zwrócili się do Wójta Gminy Gniezno o nabycie gruntów

oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 306, 307, 328 i 329 z przeznaczeniem pod budowę świetlicy

wiejskiej oraz obiektów sportowych i opiekuńczo wychowawczych. W powyższym piśmie wnioskodawcy

podają, że na zebraniu wiejskim, które odbyło się w miesiącu wrześniu 2011 r. podjęto uchwałę o

przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego sołectwa Łabiszynek na wykupienie przedmiotowych

gruntów pod budowę świetlicy wiejskiej.

Uznając potrzebę mieszkańców sołectwa Łabiszynek w zakresie budowy nowej świetlicy wiejskiej wraz

obiektem sportowym i opiekuńczo wychowawczym dla dzieci Rada Gminy Gniezno uznaje za celowe.
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