
Uchwała Nr XXIII\130\2009 
Rady Gminy Ciepielów 

z dnia 30 marca 2009 roku 
 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie umowy             
z Powiatem Lipskim dotyczącą uŜyczenia przez Gminę Ciepielów nieruchomości 

zabudowanej oznaczonej Nr. ewid. 721/1 o pow. 1,26 ha, połoŜonej                         
w miejscowości Łaziska na cele Środowiskowego Domu Samopomocy. 

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

/tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm./, 
- Rada Gminy w Ciepielowie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1. 
W uchwale Nr VII/39/2007 Rady Gminy Ciepielów z dnia 10 sierpnia 2007 roku         

w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Lipskim dotyczącą uŜyczenia 
przez Gminę Ciepielów nieruchomości zabudowanej oznaczonej Nr. ewid. 721/1 o pow. 
1,26 ha, połoŜonej w miejscowości Łaziska na cele Środowiskowego Domu Samopomocy: 

1) Treść § 1 pkt.1 Uchwały otrzymuje brzmienie: 
„1.WyraŜa się zgodę na zawarcie umowy z Powiatem Lipskim dotyczącą uŜyczenia przez 
Gminę Ciepielów części nieruchomości zabudowanej oznaczonej Nr. ewid. 721/1 0,21 ha 
przyległą do budynku dworku ( składającego się z 14 pomieszczeń o powierzchni ogólnej 
183,28 m2), nr księgi wieczystej KW 31554, połoŜonej w miejscowości Łaziska,  

- na cele Środowiskowego Domu Samopomocy na okres 20 lat” 
 2)Treść § 2 Uchwały otrzymuje brzmienie: 

„Postanawia się upowaŜnić Wójta Gminy do podpisania stosownej umowy                       
z Powiatem Lipskim w sprawie uŜyczenia przez Gminę Ciepielów część nieruchomości 
zabudowanej oznaczonej Nr. ewid. 721/1 o pow. 0,21 ha przyległą do budynku dworku 
(składającego się z 14 pomieszczeń o powierzchni ogólnej 183,28 m2 ), połoŜonej                   
w miejscowości Łaziska na cele Środowiskowego Domu Samopomocy na okres 20 lat” 

 
§ 2. 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciepielów. 
 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu w sposób 

zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.                         
 

 
 

Przewodniczący 
Rady Gminy w Ciepielowie 

 
Waldemar Czapla 

 


