STANOWISKO Nr 1/15
Rady Gminy Nowa Ruda
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekazania do bezpłatnego używania Fundacji
Wspierania Aktywności Lokalnej "FALA"z siedzibą we Wrocławiu część nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Nowa Ruda
Działając na podstawie § 43 ust. 3 Statutu Gminy Nowa Ruda z dnia 30 czerwca 2003 roku (tekst
jednolity Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 maja 2013 roku poz. 2942)
Rada Gminy Nowa Ruda:
§ 1. Pozytywnie opiniuje przekazanie do bezpłatnego używania na czas określony lat 10 (słownie:
dzięcięciu) Fundacji Wspierania Aktywności Lokalnej "FALA" z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej
do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu dla dzielnicy
Wrocław Fabryczna Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000215783, część nieruchomości na którą składa się 5 pomieszczeń na I piętrze budynku o łącznej
powierzchni 204,60 m2 położonej w Woliborzu 55 w granicach działki gruntu nr 614.
§ 2. Nieruchomość opisaną w § 1. użycza się w celu prowadzenia przez Fundację Wspierania
Aktywności Lokalnej "FALA" z siedzibą we Wrocławiu działaności statutowej.

Uzasadnienie
do Stanowiska nr 1/15
Rady Gminy Nowa Ruda
podjętego na VIII sesji Rady Gminy Nowa Ruda
w dniu 30 czerwca 2015 r.
Fundacja Rozwoju Aktywności Lokalnej "FALA" z siedzibą we Wrocławiu zwróciła się do Gminy
Nowa Ruda o przekazanie w bezpłatne użytkowanie część nieruchomości położonej w Woliborzu
55 w obrębie działki gruntu nr 614 w celu przeznaczenia na prowadzenie działalności statutowej
Fundacji. Wskazana przez Fundację część nieruchomości składa się z 5 pomieszczeń na I piętrze
budynku o łącznej powierzchni 204,60 m2. Stan techniczny przedmiotowych pomieszczeń
powoduje konieczność wykonania prac remontowych o znacznej wartości. W związku z tym
Fundacja zwróciła się z wnioskiem o wydłużenie standardowego terminu (3-letniego) użyczenia, do
10 lat.
Fundacja przeznaczy pomieszczenia na prowadzenie działalności oświatowej zgodnie ze swoim
Statutem. Rozszerzenie możliwości edukacyjnych dla dzieci z terenu Woliborza oraz prowadzenie
placówki edukacyjnej jako czynnika kulturotwórczego wpłynie pozytywnie na kształtowanie
postaw lokalnej społeczności.
Wobec powyższego zasadne jest przekazanie przedmiotowej części nieruchomości na cele
statutowe Fundacji.

