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Uchwała Nr 299/XLIII / 2006
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 26 października 2006 r.
w sprawie:

e

wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie na rzecz Gminy
Dobrcz nieruchomo ści położonej w Gądeczu, tj. działki
oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 54/3, o pow.
2,4636 ha, zapisanej w KW 101615, stanowi ącej
własność Powiatu Bydgoskiego

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 późn.
zm.)
Rada Powiatu Bydgoskiego
uchwala, co następuje:

•

§1
Wyrazić zgodę na nieodpłatne zbycie na rzecz Gminy Dobrcz,
w postaci dokonania darowizny, zabudowanej nieruchomo ści położonej
w Gądeczu, tj. działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 54/3, o pow.
2,4636 ha, stanowi ącej zabytek, zapisanej w ksi ędze wieczystej
KW 101615, stanowi ącej własność Powiatu Bydgoskiego,
z przeznaczeniem na cele kulturalne, rehabilitacyjne, opieku ńcze oraz
zdrowotne, będące w kompetencji gminy.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
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Uzasadnienie

Wójt Gminy Dobrcz wyst ąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem
o podj ęcie przygotowań do ustalenia trybu i warunków przekazania placówki
Domu Pomocy Społecznej w Koronowie Filia w G ądeczu, Gminie Dobrcz.
We wniosku podkre ślił, że poczyni starania zmierzaj ące do przej ęcia
placówki i wykorzystania obiektów Domu Pomocy Spo łecznej na Dom
Dziennego Pobytu, Warsztaty Terapii Zaj ęciowej oraz Gabinet Rehabilitacji
a placówka miał aby charakter ponadgminny i mia łaby oddziaływać
na miasto Bydgoszcz ( Fordon ) oraz gminy Osielsko, Pruszcz i Koronowo.
Nadmienił również, że środki na funkcjonowanie placówki b ędą pochodziły
z budżetu gminy, opłat za pobyt, PFRON i NFZ.
Przekazanie przedmiotowej nieruchomo ści Gminie jest jednakże
uwarunkowane wcze śniejszym wygaszeniem trwa łego zarządu DPS-u
oraz uzyskaniem zgody Wojewódzkiego Urz ędu Ochrony Zabytków
w Toruniu na przeniesienie własnoś ci nieruchomo ści.
Z uwagi na powyższe celowe jest podj ęcie niniejszej uchwały.
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