
Uchwała  Nr VII /  95 / 2007 
Rady Gminy Pawłowice 

 z dnia  22 czerwca 2007r.  

w sprawie upowa Ŝnienia Wójta do zawarcia porozumienia z Bankiem Spó łdzielczym 
 w Pawłowicach w sprawie rozbudowy i adaptacji budy nku  „A”  Urz ędu Gminy  oraz wyra Ŝenia 

zgody na ustanowienie współwłasno ści w nieruchomo ści 

 

     Na podstawie art. 18  ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 46, 
poz. 543 z późniejszymi zmianami) w związku z uchwałą Rady Gminy Pawłowice nr XV/216/2004 
z dnia 12.03.2004r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciąŜania nieruchomości 
stanowiących mienie Gminy Pawłowice oraz ich wydzierŜawiania, najmu na okres dłuŜszy niŜ 3 lata 
oraz oddawania mienia w uŜyczenie, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki 
i Mienia Komunalnego oraz Komisję Działalności Społecznej 

Rada Gminy Pawłowice 
uchwala:  

§ 1 

UpowaŜnić Wójta Gminy Pawłowice do zawarcia porozumienia z Bankiem Spółdzielczym w sprawie 

rozbudowy i adaptacji budynku „A”  Urzędu Gminy na działce nr 1019/3 o pow. 1844 m2, k.m. 2 dod. 1 

opisanej w KW 15944-J, obręb Pawłowice, stanowiącej współwłasność. Udział Gminy we 

współwłasności wynosi 8477/10000, natomiast udział Banku wynosi 1523/10000 co wynika z aktu 

notarialnego Rep A nr 4624/96 z dnia 30.04.1996 r. zawartego przed notariuszem Piotrem Siemko  

z kancelarii notarialnej w Jastrzębiu Zdroju. 

§ 2 

Wyrazić zgodę na ustanowienie współwłasności na nieruchomości opisanej w KW  8008-J nr działki 

1102/1 o pow. 92 m2, zwiększając tym samym udział Gminy Pawłowice we współwłasności. 

§ 3 

Ustalić, Ŝe rozbudowa i adaptacja budynku „A” Urzędu Gminy nastąpi ze środków budŜetu Gminy 

Pawłowice powodując zwiększenie udziałów Gminy we współwłasności o której mowa w § 1. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 




