
UCHWAŁA NR NR XL/227/10  

RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM  

z dnia 27 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie zmiany do uchwały Nr XXI/99/08 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 26.09.2008r dotyczącej

okreslenia zasad i trybu udostepniania lokali uzytkowych (pomieszczeń), wchodzacych w skład gminnego 

zasobu nieruchomości. 

 

Na podstawie art. 40, ust. 2, pkt 3, art. 41, ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

( tekst jedn. w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;ze zmianami), RADA GMINY uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXI/99/08 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 26 września 2008 r., w sprawie 

określenia zasad i trybu udostępniania lokali użytkowych ( pomieszczeń ) wchodzących w skład gminnego zasobu 

nieruchomości, wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 4, ust.1, pkt 4 otrzymuje brzmienie: „ 4) lokal jest użyczany 

lub oddawany w użytkowanie jednostkom organizacyjnym Gminy Skarżysko Kościelne, stowarzyszeniom lub 

organizacjom pozarządowym, działającym na terenie gminy, na cele związane z ich działalnością statutową, a także 

użyczany lub obciążany nieodpłatnie na rzecz Skarbu Państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego i ich 

jednostek organizacyjnych, prawem użytkowania na potrzeby tych jednostek, odpowiadające jednocześnie potrzebom 

Gminy Skarżysko Kościelne, wynikającym z realizacji jej zadań własnych”.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Świętokrzyskiego.  

U Z A S A D N I E N I E 

UZASADNIENIE W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku-Kamiennej powstała 

możliwość ( wynikająca z przepisów art. 9b ust.2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy – Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zmianami ) utworzenia na terenie gminy 

Skarżysko Kościelne lokalnego punktu informacyjno- konsultacyjnego, pozostającego w strukturze Powiatowego 

Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej, kształtującego i realizującego na terenie gminy politykę prozatrudnieniową, 

zmierzającą do efektywnego udzielania pomocy osobom bezrobotnym w uzyskaniu informacji o możliwościach 

zatrudnienia lub przekwalifikowania zawodowego, a także w zakresie wypracowania skutecznych mechanizmów 

wymiany informacji pomiędzy PUP a Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz podjęcia współpracy w zakresie 

zwiększenia efektów działania służb społecznych. W związku z powyższym, a także z uwagi na przyszłe, ewentualnie 

korzystne dla Gminy Skarżysko Kościelne podobne możliwości realizacji zadań własnych, zachodzi potrzeba 

poszerzenia kręgu osób, na rzecz których lokal użytkowy ( pomieszczenie w budynku ) mógłby zostać udostępniony na

zasadach określonych w przedmiotowej uchwale. Z powyższych względów, podjęcie niniejszej uchwały przez Radę 

Gminy jest zasadne.  

Przewodniczący Rady Gminy 

 

mgr inż. Paweł Wiatr 
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