UCH WA Ł A Nr 174/XXVII/09

RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 26 lutego 2009 r.

w sprawie wyra żenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomo ści
położonej w Sokole Ku źnicy
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 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, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.
1111 ) uchwala si ę, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie w drodze sprzeda ży zabudowanej
nieruchomo ści położonej w Sokole Kuźnicy, tj. działki oznaczonej w ewidencji
gruntów numerem 69, o pow. 2,0000 ha, zapisanej w ksi ędze wieczystej KW
BY1B/00073814/8, stanowi ącej własność Powiatu Bydgoskiego, w trybie
przetargu ustnego nieograniczonego.
§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza si ę Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.

Prze odnicz ący
dgoskiego
Rady Po

Uzasadnienie
Zabudowana nieruchomo ść położona w Sokole Ku źnicy, tj. działka
oznaczona w ewidencji gruntów numerem 69, o pow. 2,0000 ha, zapisana jest
w księdze wieczystej KW BY1B/00073814/8 i stanowi w łasność Powiatu
Bydgoskiego.
Na nieruchomo ści znajduj ą się obiekty dawnego o środka
wypoczynkowego w złym stanie technicznym.
Przewidywane prace zwi ązane z koniecznymi remontami i utrzymaniem
tych budynków w stanie niepogorszonym wymagaj ą znacznych nak ładów
finansowych.
Biorąc pod uwagę ogólnokrajowy kryzys finansowy, ponoszenie tych
nakładów nie byłoby korzystne dla Powiatu Bydgoskiego a zbycie
przedmiotowej nieruchomo ści w drodze przetargu zasili bud żet Powiatu
Bydgoskiego i nie narazi na ponoszenie dodatkowych nak ładów finansowych.
Podj ęcie uchwały jest także realizacj ą wniosku Komisji Rewizyjnej z dnia
20.01.2009 r. oraz wniosku Rady Powiatu z dnia 22.01.2009 r.
Z uwagi na powy ższe celowe jest podj ęcie przedmiotowej uchwa ły.

