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Uchwała Nr 281/XXXIX /2006
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 8 czerwca 2006 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie na rzecz Gminy Dobrcz
6205/73006 części zabudowanej nieruchomo ści położonej w Gądeczu,
w budynku ozn. nr 32

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „a" w Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pó źn. zm.)

Rada Powiatu Bydgoskiego
uchwała, co następuje

•

Wyrazić zgodę na nieodpłatne zbycie na rzecz Gminy Dobrcz, w postaci
dokonania darowizny, 6205/73006 cz ęści zabudowanej nieruchomo ści
położonej w Gądeczu w budynku ozn. nr 32, tj. lokalu nr 17 wraz z kuchni ą,
WC oraz pomieszczeniami przynale żnymi, tj. piwnicami ozn. nr 18 i 19.
Nieruchomo ść ta stanowi w 18808/73006 części własność Powiatu Bydgoskiego
i zapisana jest w ksi ędze wieczystej KW BY1B/00102486/2.
2
Wyżej opisany lokal ma być wykorzystany z przeznaczeniem na świetlicę
wiejską sołectwa Gądecz.

3
Wykonanie Uchwały powierza si ę Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.
4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
Pr ewodniczący Rady
Bydgo kiego
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Uzasadnienie
Wnioskiem z dnia 28 lipca 2005 r. Wójt Gminy Dobrcz wyst ąpił
o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Dobrcz lokalu ozn. nr 17
mieszczącego się w budynku Nr 32, położonym w miejscowości Gądecz,
z przeznaczeniem dla potrzeb świetlicy wiejskiej, dla mieszka ńców sołectwa
Gądecz.
W dniu 14 września 2005 r. Zarz ąd Powiatu Bydgoskiego wydał decyzj ę,
mocą której wygasi ł trwały zarząd dla Domu Pomocy Społecznej w Koronowie
filii w Gądeczu w stosunku do 18808/73006 cz ęści zabudowanej nieruchomo ści
położonej w Gądeczu, zapisanej w tej cz ęści jako własność Powiatu
Bydgoskiego w KW BY1B/00102486/2 a wi ęc i w stosunku m. in.
do przedmiotowego lokalu. Orzeczenie jest ostateczne.
Protokół zdawczo — odbiorczy sporz ądzono dnia 3 października 2005 r.
Z uwagi na fakt, że przedmiotowa działka om. nr 54/2 stanowi cz ęść
parku, założenia dworsko-parkowego w G ądeczu, gm. Dobrcz, wpisanego
do rejestru zabytków woj. Kujawsko-pomorskiego pod Nr A/433/1-2 decyzj ą
z dnia 12. 12. 1994 r., pismem z dnia 27 wrze śnia 2005 r. Zarząd Powiatu
wystąpił do Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków w Toruniu
Delegatury w Bydgoszczy o wyra żenie zgody m. in. na dokonanie darowizny
przez Powiat Bydgoski lokalu nr 17 znajduj ącego się w Gądeczu
wraz z pomieszczeniami do niego przynale żnymi oraz współudziałem
do przedmiotowej nieruchomo ści na rzecz Gminy Dobrcz.
W dniu 18 listopada 2005 r. Wojewódzki Urz ąd Ochrony Zabytków
w Toruniu wydał decyzj ę znak: WUOZ/B-DKI-4005-11/05,- 4002-G/27/277/05, w której m. in. wyrazi ł zgodę na przeniesienie własności w formie
dokonania darowizny lokalu nr 17 znajduj ącego się w budynku nr 32 na dz.
nr 54/2 w G ądeczu, gm. Dobrcz, wraz z pomieszczeniami do niego
przynależnymi oraz współudziałem do przedmiotowej nieruchomo ści na rzecz.
Gminy Dobrcz (...).
Stosownie do przepisu art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomo ściami ( Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z pó źn.
zm.), nieruchomo ść może być (...) przedmiotem darowizny na cele publiczne,
a także przedmiotem darowizny dokonywanej mi ędzy Skarbem Państwa
a jednostką samorządu terytorialnego, a także między tymi jednostkami.
W umowie darowizny okre śla się cel, na który nieruchomo ść jest darowana.
W przypadku niewykorzystania nieruchomo ści na ten cel darowizna podlega
odwołaniu.
W świetle powyższego, celowe jest wyj ście na przeciw oczekiwaniom
społecznym i zapewnienie społeczności lokalnej miejsca, w którym
m.in. młodzież sołectwa Gądecz b ędzie mogła w dogodnych warunkach sp ędzać
czas wolny od nauki. Podj ęcie niniejszej uchwały, usankcjonuje dotychczasowe
korzystanie ze świetlicy.
Pr ewodniczący Rady
Bydgo kiego
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