Projekt
druk nr ...

UCHWAŁA NR XLVII/.../13
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA
z dnia 29 maja 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 10 lat operatorowi wybranemu w drodze
konkursu otwartego obiektu Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Kościerzynie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9a i pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 102 i nr 142, poz. 651 z późn. zm.) Rada Miasta Kościerzyna
na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na okres do 10 lat działki ozn. Nr geodez. 185/19, zapisanej
w księdze wieczystej GD1E/00028334/3, położonej w obrębie 3 miasta Kościerzyna, przy ul. Przemysłowej 3,
przedstawionej na załączniku graficznym zabudowanej obiektem Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
uruchomionego w ramach projektu „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych
przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach”, dofinansowanego z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, operatorowi wyłonionemu w drodze konkursu
otwartego na prowadzenie sieci Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku
i Kartuzach.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Kościerzyna
Piotr Słomiński

—————————————————————————————————————————————————————————
Id: NEYFA-WYNRC-TSQUX-CETRZ-PJENK. Projekt
Strona 1

Uzasadnienie
W związku z realizacją projektu pn. „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych
przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach”, dofinansowanego z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 i koniecznością zachowania przez okres minimum
5 lat od daty zakończenia rzeczowej realizacji przedmiotowego projektu oraz w kontekście zapewnienia sprawnego
i efektywnego funkcjonowania powstałej sieci Kaszubskich Inkubatorów Przedsiębiorczości, zasadne jest
wydzierżawienie operatorowi obiektu Inkubatora Przedsiębiorczości w Kościerzynie na okres 10 lat. Powyższe
uzasadnia podjęcie przedmiotowej uchwały.
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