
Projekt

z dnia  20 marca 2012 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia .................... 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 
142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (  Dz. U. 
z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)  Rada Miejska w Mszczonowie uchwala,  co następuje : 

§ 1. Wyraża się zgodę na użyczenie Stowarzyszeniu „Filos” im. Joanny Froehlich, dotychczasowemu 
„Biorącemu w użytkowanie”,  na okres do 31 grudnia 2020r., budynku wolnostojącego, położonego w Gąbie, przy 
ul. Socjalnej 2,  na działce oznaczonej nr 214/02 o powierzchni 0,25 ha , która stanowi własność Gminy, 
z przeznaczeniem na działalność związaną z funkcjonowaniem noclegowni dla ofiar przemocy w rodzinie 
i środowisku. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Łukasz Koperski
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Uzasadnienie

Celowym jest wyrażenie zgody na użyczenie  Stowarzyszeniu „ Filos” im. Joanny Froehlich 
(dotychczasowemu „Biorącemu w użyczenie”)  na okres do dnia  31 grudnia 2020r. budynku wolnostojącego, 
położonego w Gąbie, przy ul. Socjalnej, który stanowi własność Gminy, z przeznaczeniem  na działalność 
związaną z funkcjonowaniem noclegowni dla ofiar przemocy w rodzinie i środowisku. 

Stowarzyszeniu im. Joanny Froehlich „ Filos” od 2006r. prowadzi noclegownię z całodobowym pobytem dla 
dzieci i kobiet zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie. Obiekt ten służy przede wszystkim 
mieszkańcom miasta i gminy Mszczonów. Pobyt osób potrzebujących pomocy trwa do momentu rozwiązania 
problemów w rodzinie ( do trzech miesięcy ). Osoby przebywające w noclegowni są pod opieką  terapeutów, 
pedagogów oraz personelu prowadzącego obiekt. 

Stowarzyszenie „ FILOS” zamierza pozyskiwać środki z funduszy Unii Europejskiej , a jednym z warunków 
przystąpienia do konkursów jest posiadanie własnego budynku lub długoletniej umowy użyczenia. 
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