UCHWAŁA Nr XIX/122/2012
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z dnia 27 lutego 2012 r.

W sprawie: użyczenia nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mikołajkach
Pomorskich, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków
działką nr 271/3, stanowiącej własność Powiatu Sztumskiego.
Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit.a, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym / tekst jednolity Dz. U .Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm./
i art. 13 ust. 1, art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r. z późn.
zm./ Rada Powiatu Sztumskiego
uchwala co następuje:
§1
Wyraża się zgodę na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości
niezabudowanej, oznaczonej działką nr 271/3 o pow. 0,0226 ha, położonej
w obrębie Mikołajki Pomorskie, gmina Mikołajki Pomorskie, z przeznaczeniem
na placówkę opiekuńczo - wychowawczą z osobami pełniącymi funkcje
Zawodowej Rodziny Zastępczej na czas zajmowania przedmiotowej
nieruchomości na ten cel.

§2
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Powiat Sztumski jest właścicielem nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków działką nr 271/3 o pow. 0,0226 ha, położoną
w obrębie Mikołajki Pomorskie , gmina Mikołajki Pomorskie. Przedmiotowa
nieruchomość została przejęta do zasobu powiatu aktem notarialnym w formie
darowizny od Skarbu Państwa z przeznaczeniem na poprawę warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej działkę zabudowaną
nr 430/1, na której usytuowana jest rodzinna placówka opiekuńczo wychowawcza prowadzona przez Zawodową Rodzinę Zastępczą.
Powiat Sztumski w dniu 19.02.2010 r. podpisał umowę użyczenia działki
zabudowanej nr 430/1 o pow. 0,0958 ha z Państwem Romanem i Ewą Berg
pełniącymi funkcję Zawodowej Rodziny Zastępczej zgodnie z umową zlecenia
nr 01/2009 z dnia 31.12.2009 r. o pełnieniu funkcji Zawodowej
Niespokrewnionej z Dzieckiem Wielodzietnej Rodziny Zastępczej.
Działka nr 271/3 stanowi dojazd do działki 430/1 w związku z powyższym
podjęcie uchwały jest zasadne.

