Zarządzenie Nr 0050. 85.2017
Wójta Gminy Klembów
z dnia 3 października 2017r.
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
i dzierżawę na czas 1,2 roku
§1
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.
z 2016, poz. 2147 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Klembów Nr XIV.147.2015 z dnia 21 grudnia
2015r. w sprawie wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy
Klembów zarządzam co następuje:
§2
Przeznacza się do oddania w najem w trybie zgodnym z art. 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami następujące nieruchomości:
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§3
Wykaz, o którym mowa w § 1 zarządzenia, podlega opublikowaniu zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
/-/ Rafał Mathiak

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 0050.86.2017
Wójta żminy Klembów
z dnia 4 pa dziernika 2017

Formularz zgłoszenia propozycji do projektu „ Programu Współpracy Gminy Klembów z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”
Dane podmiotu zgłaszającego uwagi:
Nazwa podmiotu: ……………………………..………………………………………………..
Adres: ……………………………………………………………............................................
Nr telefonu: …………………………………………………………………..………………….

Nr mail: ……………………………………………………………..…………………………...
Imię i nazwisko osoby kontaktowej: …………………………………………………...……
Data wypełnienia: ……………………………………………………………………..………..
Obecny zapis
(zapis w Programie współpracy na
2017 rok), do którego zgłaszane są
uwagi wraz z nr paragrafu, ustępu,
punktu

Lp.

Proponowany zapis (konkretna
propozycja nowego brzmienia paragrafu,
ustępu, punktu) ewentualnie propozycja
nowego zapisu w projekcie Programu na
2018 rok nieistniejącego w Programie
współpracy na 2017

Uzasadnienie

Wypełniony formularz nale y składać w nieprzekraczalnym terminie do 18.10.2017 roku w jeden z ni ej wymienionych sposobów:
1.
2.
3.

Oczekiwana kwota
dofinansowania

Osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu żminy w Klembowie ul. Gen. Fr. ymirskiego 38 w dniach od 04.10.2017 r. do 18.10.2017 r. w godzinach otwarcia urzędu.
Drogą pocztową na adres Urząd żminy w Klembowie, ul. żen. Żr. ymirskiego 38, 05-205 Klembów z dopiskiem „Opinie do Programu Współpracy na rok 2018”
Drogą elektroniczną na adres urzad@klembow.pl .

