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UCHWAŁA Nr 359/XLI/09 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE
z dnia 29 października 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Śrem
Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr
256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Śremie uchwala, co następuje:

poz. 3228) uchyla się §8.

§1. W uchwale Nr 268/XXXVI/05 Rady Miejskiej
w Śremie z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Śrem (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2005 r. Nr 67,
poz. 2020, Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2006 r. Nr 167,
poz. 3890, Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2008 r. Nr 194,

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

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.

Przewodnicząca Rady
(-) Katarzyna Sarnowska
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UCHWAŁA Nr 361/XLI/09 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE
z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Śrem
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i art. 40
ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Śremie uchwala,
co następuje:
ROZDZIAŁ I
Przepisy ogólne
§1. Uchwała określa zasady gospodarowania nieruchomościami gminy Śrem w zakresie:
1) nabywania nieruchomości i lokali;
2) zbywania nieruchomości i lokali;
3) obciążania nieruchomości;
4) wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości i lokali;
5) użyczania nieruchomości i lokali.
§2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) najmie - należy przez to rozumieć najem lub
dzierżawę;
2) nieruchomości - należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub jej część;
3) lokalu - należy przez to rozumieć wyodrębnioną
nieruchomość lokalową oraz lokal stanowiący
część składową nieruchomości;
4) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r., Nr 261, poz.

2603 z późn. zm.);
5) gminie - należy przez to rozumieć gminę Śrem;
6) Radzie Miejskiej -należy przez to rozumieć Radę
Miejską w Śremie;
7) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Śremu.
§3. Uchwała nie dotyczy nieruchomości oddanych
w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym gminy.
ROZDZIAŁ II
Nabywanie nieruchomości
§4.1. Poza przypadkami, gdy ustawa albo przepisy
szczególne przewidują taki obowiązek, gmina nabywa nieruchomości niezbędne do realizacji inwestycji
celu publicznego lub zadań własnych, przewidzianych w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
2. Nabycie nieruchomości o innym przeznaczeniu
jest możliwe na ‘podstawie spadku, zapisu lub darowizny.
3. Na potrzeby, o których mowa w ust. 1, gmina
nabywa własność nieruchomości.
4. Nabycie nieruchomości w drodze zamiany jest
możliwe w przypadkach uzasadnionych ważnym
interesem gminy i brakiem możliwości kupna nieruchomości.

