
Uchwała Nr XI/85/07

Rady Powiatu w Pułtusku

z dnia 30 października 2007r.

w sprawie :   przekazania mienia w formie darowizny

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

o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 13  

ust. 2 i ust. 2a, art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 ze zm.) w związku z art. 5  

ust. 5e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256,

poz. 2572 ze zm.), Rada Powiatu w Pułtusku uchwala co następuje:

                                                      § 1

1. Wyraża się zgodę na przekazanie w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa –

Starosty  Pułtuskiego  niżej  wymienionych  nieruchomości,  stanowiących

własność Powiatu Pułtuskiego:

a) położonej  w  obrębie  Golądkowo  gmina  Winnica,  uregulowanej  w  księdze

wieczystej Nr 34966, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pułtusku

1) działka zabudowana oznaczona numerem 17/21 o pow. 0,1847 ha

2) działka zabudowana oznaczona numerem 17/28 o pow. 7,6600 ha

3) działka niezabudowana oznaczona numerem 19/2 o pow. 13,7800 ha

4) działka zabudowana oznaczona numerem 19/28 o pow. 3,6095 ha

5) działka zabudowana oznaczona numerem 19/30 o pow. 0,2337 ha

6) działka niezabudowana oznaczona numerem 41/1 o pow. 1,7900 ha

7) działka niezabudowana oznaczona numerem 41/2 o pow. 5,1900 ha

b) położonej  w  obrębie  Zbroszki  gmina  Winnica,  uregulowanej  w  księdze

wieczystej Nr 34965, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pułtusku

1) działka zabudowana stacją trafo oznaczona numerem 53/29 o pow. 0,0027 ha

2) działka niezabudowana oznaczona numerem  53/31 o pow. 2,0300 ha

3) działka niezabudowana oznaczona numerem  53/32 o pow. 0,5104 ha



4) działka niezabudowana oznaczona numerem 53/33 o pow. 0,0608 ha. 

c) Nieruchomość  określona  w  ust.  1  będzie  darowana  na  cele  oświatowe

tj.  prowadzenie  szkół  wchodzących  w  skład  Zespołu  Szkół  Rolniczych

im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie.

d) W  przypadku  niewykorzystania  nieruchomości  na  cel  określony  w  ust.  2

darowizna podlega odwołaniu.

                                                                                          

§ 2

Za wykonanie uchwały czyni się odpowiedzialnym Zarząd Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Czesław Czerski



Uzasadnienie

do uchwały Rady Powiatu w Pułtusku
w sprawie :   przekazania mienia w formie darowizny

Nieruchomości  położone w obrębie Golądkowo - działki nr nr 17/21, 17/28, 19/2,

19/28, 19/30, 41/1,  41/2 o łącznej pow. 32,4479 ha (Kw Nr 34966) oraz w obrębie

Zbroszki gmina Winnica – działki nr nr 53/29, 53/31, 53/32, 53/33 o łącznej pow.

2,6039 ha, stanowią własność Powiatu Pułtuskiego. Zostały skomunalizowane na

rzecz  Powiatu  Pułtuskiego  na  mocy  ostatecznych  decyzji  Wojewody

Mazowieckiego  z dnia  11.08.2000  r.  nr  GGN.C.-IV/7723-2/4/16/00,  nr  GGN.C.-

IV/7723-2/4/18/00, nr GGN.C.-IV/7723-2/4/17/00, nr GGN.C.-IV/7723-2/4/19/00.  

Na podstawie art. 5 ust. 5e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

zostało  zawarte  w Warszawie  w dniu  15  maja  2007  r.  porozumienie  pomiędzy

Powiatem  Pułtuskim  a  Ministrem  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  o  przekazaniu  do

prowadzenia  Zespół  Szkół  Rolniczych  im.  Jadwigi  Dziubińskiej  w Golądkowie.

W § 3 porozumienia określono, iż przejęcie mienia związanego z przekazywanymi

do  prowadzenia  szkołami  nastąpi  na  podstawie  odrębnych  czynności  prawnych

w terminie do dnia 31 grudnia 2007 r. 

Mając na uwadze cel darowizny, postanowiono o wyrażeniu zgody na dokonanie

darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa – Starosty Pułtuskiego.


