
PROJEKT 

UCHWAŁA NR XVII/…./2019 

RADY GMINY KOMORNIKI 

z dnia 28 listopada 2019 r. 

 

w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Komorniki do nabycia w drodze darowizny 

nieruchomości położonej w miejscowości Szreniawa, obręb Rosnowo-Szreniawa, 

stanowiącej działkę o nr ewid. 22/8. 

 

 

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

gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.)1  Rada Gminy Komorniki uchwala, co 

następuje: 

 

 

§1. Upoważnia się Wójta Gminy Komorniki do nabycia w drodze darowizny w trybie art. 13 

ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r., 

poz. 2204 ze zm.)2 zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Szreniawa, obręb 

Rosnowo - Szreniawa, stanowiącej działkę o nr ewid. 22/8 o pow. 0,0845 ha, zapisanej  

w księdze wieczystej nr PO2P/00259191/6. 

 

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komorniki.  

 

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815. 
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz.1509, z 2018 r. poz.2348, z 2019 r. 

poz.270, poz.492, poz. 801, poz. 1309, poz.1589, poz.1716, poz. 1924. 

 

Przygotowała: Katarzyna Kubinek, Referat Gospodarki Nieruchomościami 



 

UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XVII/…../2019 

RADY GMINY KOMORNIKI 

z dnia 28 listopada 2019 r. 

 

 

Wójt Gminy Komorniki wystąpił o przekazanie na rzecz Gminy Komorniki 

nieruchomości będącej własnością Województwa Wielkopolskiego, położonej  

w miejscowości Szreniawa, obręb Rosnowo - Szreniawa, stanowiącej działkę o nr ewid. 22/8  

o powierzchni 0,0845 ha, zabudowaną budynkiem mieszczącym świetlicę socjoterapeutyczną 

i wiejską (pow. 165,20 m²), budynkiem gospodarczym (pow. 150 m²) i dwoma garażami 

(pow. 24 m²). Nieruchomość ta wykorzystywana jest, na podstawie umowy użyczenia, przez 

Świetlicę Wiejską w Szreniawie stanowiącą filię Gminnego Ośrodka Kultury  

w Komornikach. Pozyskanie przez Gminę prawa własności tej nieruchomości umożliwi 

rozbudowę świetlicy. Wpłynie to na poprawę funkcjonalności obiektu i zwiększenie 

dostępności usług społeczno-kulturalnych dla mieszkańców wsi Szreniawa i Rosnowo. 

Budowa i utrzymanie samorządowych instytucji kultury jest celem publicznym określonym  

w art. 6 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i należy do 

zadań własnych gminy, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym. Zgody 

na dokonanie przedmiotowej darowizny udzielił Sejmik Województwa Wielkopolskiego 

Uchwałą Nr IX/142/19 z dnia 24 czerwca 2019r., a następnie Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego postanowił dokonać darowizny Uchwałą Nr 978/2019 z dnia 4 lipca 2019 r. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 

 


