
Uchwała Nr XXXVIII/294/06

Rady Powiatu w Pułtusku

z dnia 26 października 2006 r.

w sprawie : przekazania mienia w formie darowizny

Na podstawie  art.  12  pkt  8  lit.„a”  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998 r.

o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.),

art. 6 pkt 6, art. 13 ust. 2 i ust. 2a, art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia

1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543

ze zm.) Rada Powiatu  w Pułtusku uchwala, co następuje:

§1.

Wyraża  się  zgodę  na  przekazanie  w  formie  darowizny  na  rzecz  Gminy

Pułtusk na cel publiczny - realizację zadań statutowych Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Pułtusku, udziału Powiatu Pułtuskiego wynoszącego

½  części  w  zabudowanej  nieruchomości  położonej  w  Pułtusku  obręb  20

przy  ul.  Stare  Miasto,  oznaczonej  numerem  ewidencyjnym  1467

o  pow. 0,0838 ha, uregulowanej w księdze wieczystej nr 26286.

§2.

Za wykonanie uchwały czyni się odpowiedzialnym Zarząd Powiatu.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



Uzasadnienie 
do uchwały w sprawie przekazania mienia w formie darowizny

 

W  dniu  23.06.2005  r.  Burmistrz  Miasta  Pułtusk  wystąpił  z  wnioskiem
o  rozważenie  dokonania  na  rzecz  Gminy  Pułtusk  darowizny  udziału
wynoszącego  ½  części  w  zabudowanej  nieruchomości,  oznaczonej  
w ewidencji  gruntów numerem działki  1467 o pow. 0,0838 ha,  położonej  
w Pułtusku obręb 20 przy  ul. Stare Miasto.
Wniosek  uzasadnił  tym,  iż  pomieszczenia  wykorzystywane  na  parterze
budynku  przez  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Pułtusku  
są  niewystarczające  na  pełną  realizację  jego  zadań.  Ponadto  dokonanie
darowizny udziału  w istotny  sposób wpłynęłoby na  rozwój  świadczonych
usług  i  nowych inicjatyw w zakresie  pomocy społecznej  na  terenie  miasta
i gminy Pułtusk.
Na podstawie umowy z dnia 18.02.1998 r. zawartej pomiędzy Gminą Pułtusk
a  Skarbem  Państwa  strony  uzgodniły,  iż  Gmina  Pułtusk  ma  prawo
dysponowania  wszystkimi  lokalami  użytkowymi  znajdującymi  się  na
parterze  budynku  o  pow.  125  m2,  natomiast  Skarb  Państwa  ma  prawo
dysponowania wszystkimi lokalami użytkowymi znajdującymi się na piętrze
budynku  
o pow. 116 m2.
Udział  Skarbu  Państwa  został   skomunalizowany  na  rzecz  Powiatu
Pułtuskiego na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 03.08.2000 r.
nr GGN.C.-IV/7723-2/4/12/00 i ujawniony w księdze wieczystej Nr 26286
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pułtusku, natomiast współwłaścicielem
w ½ części tej nieruchomości pozostaje nadal Gmina Pułtusk.
Na podstawie umowy przekazania zawartej w dniu 11.10.2002 r. pomiędzy
Powiatem  Pułtuskim  a  SP  ZOZ  w  Pułtusku  udział  Powiatu  Pułtuskiego
wynoszący  ½  części  tj.  piętro  budynku  został  przekazany  w  nieodpłatne
użytkowanie na rzecz SP ZOZ. Zgodnie z informacją Dyrektora SP ZOZ
udzieloną w piśmie z dnia 14.09.2006 r. pomieszczenia na piętrze budynku  
są  aktualnie  zbędne  dla  działalności  statutowej  Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku.
Mając na względzie cel darowizny tj. realizację zadań statutowych Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku, postanowiono o wyrażeniu zgody
na dokonanie darowizny udziału na rzecz Gminy Pułtusk.


