
UCHWAŁA Nr XXXVI/ 290 /13 
RADY GMINY CEGŁÓW 
z dnia 29 sierpnia 2013 r. 

 
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie przez Gminę Cegłów od Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Podskwarnem nieruchomości gruntowych położonych w Podskwarnem oraz 
przystąpienia do realizacji projektu „Działanie 413 - Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013”. 
 

Na podstawie  art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. 
j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) Rada Gminy Cegłów uchwala co następuje : 
 

§ 1. 
 

1. Wyraża się zgodę na użyczenie przez Gminę Cegłów na okres 10 lat od dnia 1 września 
2013 r. nieruchomości gruntowych, zabudowanych położonych w Podskwarnem 28, 
oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: 
Nr 110, 113, 114, 116 o łącznej powierzchni 0,0700 ha, 
stanowiących własność Ochotniczej Straży Pożarnej w Podskwarnem, zapisanych w 
księdze wieczystej KW SI1M/ 00099702/6  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mińsku 
Mazowieckim Wydział Ksiąg Wieczystych, z przeznaczeniem na realizację projektu w 
ramach pn. „Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej poprzez remont świetlicy wiejskiej 
w miejscowości Podskwarne” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 
2013, Działanie 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach  
 

2. Położenie nieruchomości i obszar użyczanych gruntów określa załącznik graficzny do 
niniejszej uchwały. 

 
§ 2  

W okresie użyczenia Gmina Cegłów ponosi bieżące koszty utrzymania świetlicy wiejskiej w 
Podskwarnem. 

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cegłów. 
 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
       Przewodnicząca Rady Gminy 
       (-) mgr inż. Teodora Wójcik 
 
 
 
Uzasadnienie 
Działki o łącznej powierzchni 0,0700 ha położone w miejscowości Podskwarne stanowią 
własność Ochotniczej Straży Pożarnej w Podskwarnem, zarejestrowanej w rejestrze 
stowarzyszeń pod Nr KRS0000107946. Działki są zabudowane budynkiem remizy OSP w 
której znajduje się  świetlica wiejska. Gmina ma możliwość pozyskania środków Unii 
Europejskiej na modernizację i remont świetlicy. Jednym z warunków uzyskania tych 
środków jest posiadanie przez Gminę Cegłów tytułu prawnego do nieruchomości. 
Użyczenie od OSP Podskwarne spełni te wymagania. 


