Uchwał a Nr XXXVll 11239105
Rady Miasta Gdańska
z dnia 28 kwietnia 2005 roku
ustanowienia fundacii pod nazri/ą Gdańska Fundacia
Przedsiębiorczoś ci

w sprawie: wyra enia woli

Na podstawie art. 1, art,2 ust '1 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach, (Dz.U. z 1991
Nr46, poz,203, zm, z 1997 Dz.U. Nr 121 , poz,769, z 2000r. Dz,U Nr 120, poz, 1268,
z2003, Dz.U, Nr 162, poz. 1568). Art. 18 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 o samoządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 nr 142 poz, 1591 zm, z 2002 Dz. U. Nr 23 poz, 220, Dz.U. Nr 62
poz.558, Dz.U. Nrt13 poz.984, Dz.U. Nr 153, poz. 1271,Dz.U. Nr214 poz,1806, z2003,
Dz,U. Nr 80 poz. 717 , Dz.U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Dz,U. Nr 116
poz. 1203; ań. 13 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomoś ciami (Dz.U. z
2004r, Nr261 ,poz,2603zm,z Dz.U. Nr281 ,poz.2782)

uchwala się co następuje:

§1
1.

Rada Miasta Gdańska wyra a wolę ustanowienia przez Gminę Miasta Gdańska
Fundacji, która będzie dział ał apod nazwą Gdańska Fundacja Pzedsiębiorczoś ci.
Siedzibą Fundacji jest Miasto Gdańsk. Celem Fundacji jest popieranie rozwoju
gospodarczego Miasta Gdańska, w tym m.in. dział alnoś ciedukacyjnej w zakresie

pzedsiębiorczoś ci,promocji pzedsiębiorczoś ci, wspieranie rozwoju mał ych
i

2.

ś rednichprzedsiębiorstw. Fundacja mo e prowadzić dział alnoś ćgospodarczą.

Rada l\ł iasta Gdańska wyra a wolę. pzekazania na realizację celów Fundacji ś rodki

pienię ne w kwocie 350 000 zł otych (sł ownie: tzysta pięódziesiąt tysięcy zł otych)

ze
3.

ś rodków pzewidzianych

na ten cel w

bud ecie Miasta Gdańska

w dziale 150 rozdziale 15011 § 6030

Rada Miasta Gdańska wyra a wolę u yczenla na rzecz Fundacji, o której mowa
w ustępach popzedzających niniejszego paragrafu dział ki, stanowiącej wł asnoś ć

pzy ul. Koś ciuszki6, oznaczonej
dział ki 6, Obręb 42, o powierzchni 14970m2, zapisanej

Gminy Miasta Gdańska, poł o onej w Gdańsku
numerem ewidencyjnym

w Księdze Wieczystej

1(^/

60642, U yczenie nieruchomoś ci następuje na okres

od dnia 1 maja 2005r. do dnia 1 maja 2010r.

§2
Wykonanie niniejszej uchwał y powieza się Prezydentowi Miasta Gdańska,

§3
Uchwał a wchodzi w

ycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska
Bogdan Oleszek

