
RADAGMINY
w Lipniku

woj. świętokrzyskie

U c h w a ł a Nr XIX/159/2016

Rady Gminy w  Lipniku

z   dnia   07  lipca  2016  roku

zmieniająca  uchwałę  w sprawie nabycia  nieruchomości  działek nr 239/13, 330/1  położonych

w Słabuszowicach

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

samorządzie   gminnym  /Dz.  U  z  2016  roku  poz.  446  z  późniejszymi  zmianami/   Rada  Gminy

w  Lipniku uchwala, co następuje:

§1

W  Uchwale  Nr  Xvlll/151/2016  Rady  Gminy  w  Lipniku  z  dnia  25  maja  2016  roku  w  sprawie

nabycia  nieruchomości  działek  nr  239/13,  330/1  położonych  w  Słabuszowicach  wprowadza

się następujące zmiany:

1) wyrazy : „ 239/13"  zastępuje się wyrazami , „ 329/13".

§2

Wykonanie uchwały   powierza się   Wój.towi   Gminy   Lipnik.

§3

Uchwała wchodzi   w życie z dniem   podjęcia.
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Uzasadnienie:

do uchwały nr XIX/159/2016

Rady Gminy w  Lipniku

z dnia 07  lipca  2016  roku

zmieniającej uchwałę w sprawie nabycia działek nr 239/13, 330/1 położonych w Słabuszowicach

Zgodnie z art.18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia s marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2016r., poz.  446  z późniejszymi zmianami) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych  gminy,

przekraczaj ących zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

a)    zasad    nabywania,    zbywania    i    obciążania   nieruchomości    oraz    ich    wydzierżawienia    lub
wynajmowania  na  czas   oznaczony  dhiższy  niż  3   lata  lub  na  czas  nieoznaczony,   o   ile  ustawy
szczególne  nie  stanowią inaczej;  uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku,  gdy po
umowie zawartej  na czas oznaczony do 3  lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem

jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie
za zgodą Rady Gminy.

W`uchwale z dnia 25. maja 2016 roku wystąpił błąd polegający .na W`pisaniu nieprawidłowego numeru
działki, celem sprostowania należało więc podjąć uchwałę, która to prostuje pomyłkę.
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