


















ZARZĄDZENIE NR 57/2015
WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW
Z DNIA 26 CZERWCA 2015 R.

w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Świerczów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie 
urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wszystkich komitetów referendalnych

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 211, poz. 
112 z późn.zm.1) w związku z art. 37 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. 
z 2015 r. poz.318) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Wyznaczam na obszarze Gminy Świerczów miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych 
obwieszczeń referendalnych i plakatów wszystkich komitetów referendalnych.

2. Wykaz wyznaczonych miejsc stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świerczowie oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej Gminy Świerczów.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Wójt Gminy

Andrzej Gosławski

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2011 r.Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, 
poz. 588, Nr 134, poz.777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. 
poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179,180 i 1072
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Załącznik 

do Zarządzenia Nr 57/2015 

Wójta Gminy Świerczów 

z dnia 26 czerwca 2015 r. 

 

WYKAZ 

miejsc na obszarze Gminy Świerczów przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie 

urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wszystkich komitetów 

referendalnych. 

 

 

Nazwa miejscowości Miejsce umieszczania obwieszczeń i plakatów  

Bąkowice 1 tablica ogłoszeń: ul. Główna (obok przystanku PKS) 

Świerczów 1 tablica ogłoszeń: ul. Opolska (obok przystanku PKS) 

Dąbrowa 1 tablica ogłoszeń: ul. Podhalańska ( koło Kościoła ) 

Starościn 1 tablica ogłoszeń: ul. Opolska (obok przystanku PKS) 

Biestrzykowice 1 tablica ogłoszeń: ul. Główna ( obok przystanku PKS) 
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ZARZĄDZENIE NR 56/2015                              
WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW
Z DNIA 15 CZERWCA 2015 R.

w sprawie powołania  zespołu do rozstrzygnięcia wniosków o przyznanie jednorazowego stypendium Wójta 
Gminy Świerczów

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 
z późn. zm.)

§ 1. Celem wykonania Uchwały Nr XXIX/248/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 27 lutego 2014 r. 
w sprawie warunków przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Świerczów zarządzam co następuje:

1. Powołuję zespół do oceny wniosków o przyznanie jednorazowego stypendium Wójta Gminy Świerczów 
w osobach:

1) Irena Łytka                 przewodniczący

2) Łukasz Gienieczko      sekretarz

3) Irena Adamowicz       członek

2. Do zadań zespołu należy:

1) Sprawdzenie wniosków pod względem formalnym i rachunkowym.

2) Sporządzenie listy zweryfikowanych wniosków z podziałem na rodzaj placówki oświatowej.

3) Sporządzenie protokołu z posiedzenia zespołu.

3. Zespół rozwiązuje się z dniem zakończenia opiniowania wniosków.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie w życie z dniem podjęcia

 

Wójt Gminy

Andrzej Gosławski

Id: 254465F3-15B2-49EF-870D-EE2C6074BEBF. Podpisany Strona 1



ZARZĄDZENIE NR 55/2015
WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW
Z DNIA 15 CZERWCA 2015 R.

w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Świerczów na lata 2015 - 
2017

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.  
poz. 594, 645, 1318; z 2014 r. poz. 379, 1072), art. 25 ust. 1 i 2 w związku z art. 23 ust. 1 i ust. 1 d ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782)  zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Plan wykorzystania gminnego zasoby nieruchomości Gminy Świerczów na lata od 2015 - 
2017 roku,  stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy

Andrzej Gosławski
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                                                                                                    Załącznik do Zarządzenia nr  55/2051 

                                                                                Wójta Gminu Świerczów 

                                                                                       z dnia 15 czerwca 2015 roku 

 

Plan Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości  Gminy Świerczów na lata 2015 – 2017 

 

Podstawa prawna 

 

Podstawą prawną sporządzonego Planu Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości  Gminy 

Świerczów  stanowią przepisy art. 25 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 

roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2015 r. poz. 782). 

 

Plan wykorzystania zasobu opracowuje się na okres 3 lat i ma zawierać w szczególności: 

1. Zestawienie nieruchomości zasobu oraz nieruchomości Gminy oddanych w użytkowanie wieczyste. 

2. Prognozę: 

    a) dotycząca udostępniania nieruchomości zasobu oraz nabywania nieruchomości do zasobu, 

    b) poziom wydatków związanych z udostępnianiem nieruchomości oraz nabywaniem     

        nieruchomości do zasobu, 

    c) wpływ osiągniętych z opłat z tytułu użytkowania  wieczystego nieruchomości gminnych    

        oddanych w użytkowanie wieczyste oraz opłat z trwałego zarządu nieruchomości gminnych, 

    d) aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych oddanych w      

        użytkowanie wieczyste oraz z tytułu trwałego zarządu nieruchomości gminnych. 

3. Program zagospodarowania nieruchomości zasobu. 

 

§ 1 

 

Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Świerczów określa główne kierunki 

działań związane z gospodarowaniem mieniem gminnym na lata 2015 – 2017, opracowuje się w 

oparciu o ewidencję zgodną ze stanem na dzień 31.12.2014 r. W stosunku do każdej nieruchomości 

rozstrzygnięcia o sposobie jej zagospodarowania będą zapadały indywidualnie. Gminny zasób 

nieruchomości będzie wykorzystywany zgodnie z wiążącymi organ wykonawczy Gminy ustaleniami, 

które będą wynikały z uchwał budżetowych na lata 2015 – 2017, w formach prawnych 

przewidzianych w Kodeksie cywilnym, ustawie o gospodarce nieruchomościami.    

 

Zestawienie powierzchni stanowiących własność gminy Świerczów 

 

Gminny zasób nieruchomości tworzą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie 

zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania 

wieczystego gminy. Zasób nieruchomości umożliwia skuteczną realizację polityki przestrzennej i 

inwestycyjnej gminy. 

 

1. Powierzchnia nieruchomości stanowiących własność gminy Świerczów  i nie oddanych w 

użytkowanie wieczyste wynosi: 325.4441 ha, w tym grunty oddane w dzierżawę: 21.9230 ha oraz 

0.9900 ha grunty pod obiektami OSP. 

2. Grunty stanowiące własność gminy Świerczów oddane w użytkowanie wieczyste na cele 

mieszkaniowe: 0.5884 ha  oraz grunty oddane w użytkowanie wieczyste na cele rolne: 1.0942 ha dla 

osoby fizycznej 

3. Grunty stanowiące własność gminy Świerczów oddane w trwały zarząd: 2.9523 ha dla Publicznego 

Gimnazjum w Świerczowie, Szkoły podstawowej w Dąbrowie , Szkoły Podstawowej w Bąkowicach 

oraz Przedszkola w Świerczowie.  
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4. Pozostałe nieruchomości są w bezpośrednim zarządzie gminy, a są to grunty stanowiące działki 

budowlane i siedliskowe,  drogi i rowy gminne, grunty zabudowane lokalami mieszkalnymi i innymi, 

tereny zielone, cmentarze, nieużytki, piaski, wodozbiory, 

  

§ 2 

 

Prognoza dotycząca gospodarowania zasobem nieruchomości gminy. 

 

1. Prognoza dotycząca udostępnienia nieruchomości zasobu Gminy Świerczów: 

 
 

Tytuł prawny udostępnienia w latach 

 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu, 

bezprzetargowo, zamiana. 

Na wniosek Na wniosek Na wniosek 

Wynajem lokali użytkowych w sztukach 3 3 3 

Wynajem lokali mieszkalnych w sztukach 18 18 18 

Dzierżawa w ha 21.9230 21.9230  21.9230  

  

2. Prognoza dotycząca nabywania nieruchomości do zasobu Gminy Świerczów: 

 

Nieruchomości do zasobu gminy nabywać się będzie w miarę potrzeb, w związku z koniecznością 

realizacji zadań własnych, obowiązkami wynikającymi z przepisów szczegółowych oraz realizacją 

innych celów publicznych w drodze kupna, darowizny, zamiany lub w innych formach 

przewidzianych prawem, komunalizacja.  

 

3. Prognoza wydatków związanych z udostępnieniem nieruchomości oraz z nabywaniem 

nieruchomości do zasobu Gminy w ramach posiadanych środków finansowych uwzględnionych w 

budżecie na lata 2015 – 2017, na które składa się: sporządzanie operatów szacunkowych,  

ogłoszenia w prasie, opłaty notarialne, sądowe, skarbowe, geodezyjne, kartograficzne, wypisy i 

wyrysy, usługi geodezyjne, koszty zakupu.  

 

4. Prognoza wpływów osiągniętych z użytkowania wieczystego oraz opłat z trwałego zarządu 

nieruchomości Gminy.  

   
Tytuł prawny udostępnienia w latach 2015 2016 2017 

Użytkowanie wieczyste  (w zł) 351.57  351.57 351.57  

Trwały zarząd - - - 

 

5. Prognoza dotycząca aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Gminy. 

    Nie planuje się aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste w latach 2015 – 2017. 

 

 § 3 

 

Program zagospodarowania nieruchomości zasobu Gminy. 

 

1. Gmina Świerczów gospodaruje zasobem nieruchomości zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki, 

kierując się zaspokojeniem potrzeb społeczności lokalnej i realizacja zadań publicznych  na cele 

rozwojowe gminy w oparciu o Ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 

(Dz. U. 2015 r. poz. 782), Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 w sprawie 

sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z  2014 r. 

poz. 1490 z późn. zm.) , w formach prawnych przewidzianych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku 

– Kodeks cywilny oraz Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.  
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2. Nieruchomości wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości są i będą udostępniane w 

dzierżawę, trwały zarząd, użytkowanie wieczyste, wynajem, zamianę, sprzedaż.   

 

Planowane dochody pochodzące z rozdysponowania mienia gminnego. 
                                                                                                                                                       (w tys. zł) 

 

Tytuł prawny udostępnienia 

w latach 

 

2015   

 

2016  

 

2017   

Sprzedaż 30 30 30 

Dzierżawa, najem lokali 

mieszkalnych i użytkowych 

 

100 

 

100 

 

100 

 

3. Sprzedaż nieruchomości odbywać się będzie w drodze przetargu oraz w drodze bezprzetargowej 

(dla wnioskodawców, którzy spełniają warunki przewidziane prawem). 
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