
UCHWAŁA NR V/39/2007

Rady Powiatu w Pułtusku

z dnia  26  lutego  2007 r

w  sprawie:  wyrażenia  zgody  na  udzielenie  bonifikat  od  opłat  rocznych
z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami Powiatu Pułtuskiego 

Na podstawie  art.  84  ust.  3  pkt  2  ustawy z dnia  21  sierpnia  1997 r.  

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261 z 2004 r., poz. 2603 ze zm.),

art. 12 pkt. 8  lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(Dz.U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 ze zm.), Rada Powiatu w Pułtusku uchwala,

co następuje:

 

§ 1.

1. Wyraża się zgodę  na udzielenie  przez Zarząd Powiatu w Pułtusku Domowi

Pomocy  Społecznej   w  Ołdakach  bonifikaty  w  wysokości  90  % na  czas

nieokreślony od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami

położonymi we wsi Ołdaki gm. Gzy, oznaczonymi w ewidencji gruntów jako

działki nr nr 26/1, 30/2, 45/3, 45/4  i 126  o łącznej pow. 57,79 ha, oddanymi

jednostce organizacyjnej prowadzącej działalność opiekuńczą i leczniczą, na

cele nie związane z działalnością  zarobkową.

2. Wyraża się zgodę na udzielenie przez Zarząd Powiatu w Pułtusku Domowi

Pomocy  Społecznej   w  Obrytem  bonifikaty  w  wysokości  90  %  na  czas

nieokreślony  od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami

położonymi  we  wsi Obryte gm. Obryte, oznaczonymi  w ewidencji gruntów

jako działki nr nr 260/11, 514/2, 257 i 342  o łącznej  pow. 21,15 ha oraz we

wsi Kalinowo gm. Obryte, oznaczonymi w ewidencji gruntów jako działki nr

nr 31, 32  i 33 o łącznej pow. 0,34 ha, oddanymi jednostce organizacyjnej

prowadzącej  działalność  opiekuńczą  i  leczniczą,  na  cele  nie  związane  z

działalnością  zarobkową.



§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pułtuskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r.

  

 



Uzasadnienie

do uchwały Rady Powiatu w Pułtusku 

w sprawie:  wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat  od opłat  rocznych
z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami Powiatu Pułtuskiego 

Uchwałą  Nr  X/82/03  z  dnia  28  listopada  2003  r.  Rada  Powiatu  w
Pułtusku wyraziła  zgodę na  udzielenie  przez  Zarząd Powiatu  w Pułtusku
Domowi Pomocy Społecznej w Ołdakach i Domowi Pomocy Społecznej w
Obrytem bonifikaty                   w wysokości 90% na okres do 31.12.2006 r.
od  opłat  rocznych  z  tytułu  trwałego  zarządu  nieruchomościami
stanowiącymi własność Powiatu Pułtuskiego.

Wnioskami z dnia 25.01.2007 r. oraz z dnia 07.02.2007 r. Dyrektorzy
jednostek wystąpili  o  przedłużenie okresu udzielenia  bonifikaty  od opłat
rocznych.

Grunty  będące  w  trwałym  zarządzie  Domu  Pomocy  Społecznej  w
Ołdakach               i  Domu Pomocy Społecznej  w Obrytem stanowią
gospodarstwa  pomocnicze  wykorzystywane  dla  własnych  potrzeb.
Prowadzona produkcja roślinna i zwierzęca  jest ukierunkowana  na potrzeby
wyżywienia   mieszkańców  domów.  Przy  wykonywanych  pracach
gospodarskich  znajdują  zatrudnienie  sprawni  mieszkańcy  domów.
Jednocześnie  jest  to  forma  rehabilitacji  i  adaptacji  mieszkańców  domów
pomocy.
Istniejące  budynki  gospodarcze  i  inwentarskie  gospodarstw  pomocniczych
były  przebudowywane  i  modernizowane  ze  środków  finansowych
gospodarstw                         i otrzymywanych dotacji.
Prowadzona  przez  Domy  Pomocy  Społecznej  działalność  o  charakterze
opiekuńczym i leczniczym nie jest związana z działalnością zarobkową. 

Wobec  powyższego  zastosowanie  bonifikaty  w  wysokości  90%  od
opłat  rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami  przez Domy
Pomocy Społecznej   w Ołdakach   i   Obrytem na  czas  nieokreślony   jest
uzasadnione.


