
Burmist~71;~~~~;~~~~J.~/.~/? ll3 
z dnia .J:~L.„V.„0..„.Q.O..AB.~~„„„„„.„„ 

w sprawie: przejęcia budynków, budowli oraz wyposażenia od Ludowego Klubu Sportowego 
„Ceramika "w Opocznie. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), zarządzam, co następuje : 

§ 1 

1. Rozwiązać za porozumieniem stron z dniem 30.06.2019 r. umowę użyczenia zawartą 
w dniu 07 kwietnia 2008 r. nr RiGG.7224-3/Uż-2/08 pomiędzy Gminą Opoczno a Ludowym 
Klubem Sportowym „Ceramika" w Opocznie w stosunku do nieruchomości zabudowanej 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki Nr 278/10 o pow. 2,0857 ha, Nr 279/5 o pow. 
0,7465 ha, 279/4 o pow. 0,5331 ha położone w obr. 20 m. Opoczno przy Al. Sportowej, 
objęte KW PT 10/00035429/2. 

2. Przejąć od Ludowego Klubu Sportowego „Ceramika" w Opocznie przekazany majątek 
trwały oraz wyposażenie tj: 

a) nieruchomość zabudowaną wchodzącą w skład obiektu sportowego oznaczoną 

w ewidencji gruntów jako działki Nr 278/10 o pow. 2,0857 ha, Nr 279/5 o pow. 0,7465 ha, 
279/4 o pow. 0,5331 ha położone w obr. 20 m. Opoczno przy Al. Sportowej, objęte KW 
PT 10/00035429/2. 
b) budynki i budowle, 
c) środki trwałe i przedmioty nietrwałe w użytkowaniu, które zostaną spisane przez komisję 
inwentaryzacyjną. 

3. Przekazaniu podlegała będzie wszelka dokumentacja dotycząca obiektu będąca 

w posiadaniu Ludowego Klubu Sportowego „Ceramika" m.in. książki obiektu, oraz inne 
ważne dokumenty dotyczące obiektu sportowego. 

§2 

Powołać Komisję do protokolarnego spisania mierna z podziałem na środki trwałe 

i w użytkowaniu w następującym składzie: 

1. Anna Plewa - Przewodnicząca Komisji 
2. Marian Gruszczyński -Zastępca Przewodniczącego Komisji 
3. Małgorzata Szymańska - Członek Komisji 
4. Anna Jaźwiec - Członek Komisji 
5. Jolanta Milczarek -Stanik- Członek Komisji 
6. Robert Jaciubek - Członek Komisji 
7. Arkadiusz Janas - Członek Komisji 
8. Robert Poprzeczny- Członek Komisji 



§3 
Zadaniem komisji będzie; 
- protokolarne spisanie mienia z podziałem na środki trwałe 

w użytkowaniu. 

§4 

przedmioty nietrwałe 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych, Ochrony Ludności i Sportu. 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


