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Uchwała Nr 146/XII/2008
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 4 września 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodp łatne nabycie przez
Powiat Bydgoski części nieruchomości położonej w Bydgoszczy
przy ul. Zygmunta Augusta 16
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „a" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200,
poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, z 2007 r, Nr 173, poz. 1218 ) uchwala si ę, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie przez Powiat Bydgoski
w formie darowizny od Województwa Kujawsko-Pomorskiego, udzia łów
do 26/100 części w nieruchomo ści gruntowej zabudowanej, po łożonej
w Bydgoszczy przy ul. Zygmunta Augusta 16, tj. dzia łki om. nr 122,
o pow. 0,0490 ha, zapisanej w ksi ędze wieczystej KW 33954, w trwa łym
zarządzie Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych.
§ 2. Przedmiotowa nieruchomo ść wykorzystana b ędzie na potrzeby zwi ązane
z prowadzeniem zada ń statutowych Powiatu Bydgoskiego.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
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Uzasadnienie
Jednym ze współwłaścicieli nieruchomo ści położonej w Bydgoszczy przy
ul. Zygmunta Augusta 16, tj. działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem
122, o pow. 0,0490 ha, zapisanym w ksi ędze wieczystej KW 33954, jest
Województwo Kujawsko-Pomorskie do 47/100 cz. w trwa łym zarządzie
Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Bydgoszczy.
W dniu 3 lipca 2008 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
podj ął Uchwałę Nr XXIV/472/08 w sprawie likwidacji zak ładu budżetowego —
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Bydgoszczy.
Pismem z dnia 17 lipca br. wystąpiono do Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z pro śbą o rozważenie możliwości przekazania
w formie darowizny na rzecz Powiatu Bydgoskiego — cz ęści udziałów
wynoszącej 26/100 we współwłasności przedmiotowej nieruchomo ści.
W uzasadnieniu wskazano, że część pomieszczeń w w/w budynku ( pi ętro
I i część II piętra) zajmuj ą już wydziały Starostwa Powiatowego, tj. Wydzia ł
Budownictwa oraz Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomo ści.
Podkreślono, że przekazywanie samorz ądom powiatowym coraz wi ększej
ilości zadań z zakresu administracji rz ądowej ( jak chociażby realizacja ustawy
z dnia 7 wrze śnia 2007 r. o ujawnianiu w ksi ęgach wieczystych prawa
własności nieruchomo ści Skarbu Państwa oraz jednostek samorz ądu
terytorialnego) powoduje konieczno ść zatrudnienia dodatkowych osób w celu
realizacji tych zadań, a w konsekwencji zapewnienia im w łaściwych warunków
pracy. Pojawia si ę więc pilna potrzeba pozyskania dodatkowych pomieszcze ń.
Nadmieniono, że w celu zabezpieczenia aktualnych potrzeb, wynajmowane s ą
już dodatkowe pomieszczenia od Przedsi ębiorstwa Przetwórstwa Zbo żowoMłynarskiego „PZZ" Spółka Akcyjna w Bydgoszczy, zajmuj ącego część
budynku a wynaj ęta powierzchnia nie zabezpiecza wystarczaj ąco potrzeb
związanych z tworzeniem nowych stanowisk pracy. Nadmieniono równie ż,
że dodatkowym argumentem przemawiaj ącym za ewentualnym przekazaniem
na rzecz Powiatu Bydgoskiego w/w udzia łów w budynku przy ul. Zygmunta
Augusta jest mo żliwość umiejscowienia w nim Poradni PsychologicznoPedagogicznej.
Podczas prowadzonych rozmów, Marsza łek Województwa KujawskoPomorskiego wyrazi ł w tym przedmiocie wst ępną zgodę .

Z uwagi na powyższe celowe jest podj ęcie przedmiotowej uchwa ły.
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