UCHWAŁA NR 404/2014
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO
z dnia 17 marca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Chodzieski mienia Skarbu Państwa
Na podstawie art. 25b
ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 ze zm.) oraz § 1 ust. 2 i § 2 Uchwały Nr X/83/2011 Rady
Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia zasad
gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Chodzieskiego
(Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 343, poz. 5858) Zarząd Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie mienia Skarbu Państwa – nieruchomości
położonej w Chodzieży, przy ul. Składowej 5, stanowiącej odrębne prawo własności lokalu
użytkowego oznaczonego numerem 2, usytuowanego w piwnicy i na parterze, składającego się
z pięciu pomieszczeń archiwum, korytarza i dwóch w.c. w piwnicy oraz jedenastu pomieszczeń
biurowych, korytarza, schodów i w.c. na parterze, o łącznej powierzchni użytkowej 258,24 m2,
zapisanego w księdze wieczystej Nr PO1H/00033795/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy
w Wągrowcu IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Chodzieży. Z lokalem
użytkowym numer 2 związany jest udział wynoszący 25824/80436 części w działce gruntu nr
1815/1 o obszarze 0.1419 ha i częściach wspólnych budynku, położonego przy ul. Składowej
5 w Chodzieży.
2. Nabycie nieruchomości, o której mowa w ust.1, nastąpi w trybie art. 64 ustawy z dnia
13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
(Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), na cele związane z wykonywaniem zadań powiatu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście oraz Kierownikowi Wydziału Geodezji,
Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

DO UCHWAŁYNR /

/2014

ZARZĄDU POWIATUCHODZIESKIEGO
z dnia

marca 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Chodzieski mienia Skarbu Państwa
Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy
reformujące administracjępubliczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.) przekazanie powiatom mienia
Skarbu Państwa służącego do wykonania zadań powiatu, może nastąpić, na wniosek zarządu
powiatu, w drodze decyzji wojewody.
W myśl z § 2 Uchwały Nr X/83/2011 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia
26
października 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi
własność Powiatu Chodzieskiego nieruchomości mogą być nabywane w celu realizacji zadań
związanych z rozwojem Powiatu Chodzieskiego i zorganizowanej działalności inwestycyjnej,
realizacjizadań własnych.
W lokalu użytkowym wykorzystywanym przez Powiat Chodzieski obecnie swoją siedzibę
ma powiatowa jednostka organizacyjna - Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Chodzieży.
Poradnia ta działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004
r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29
stycznia 2003 r. zmieniającerozporządzenie w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego
lub indywidualnego nauczania dzieci
i młodzieży oraz szczegółowych zasad
kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnegonauczania.
Nabycie w myśl określonych zasad gospodarowania nieruchomościami w tym przypadku nie
wymaga uprzedniej zgody Rady Powiatu Chodzieskiego.
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
Podjęcie przedmiotowej uchwały nie rodzi skutków finansowych.
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