Projekt
Uchwały Nr _________________________/2017
Rady Miejskiej w Głogówku

UCHWAŁA NR _________________________/2017
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU
z dnia __ października 2017 roku.
w sprawie dokonania darowizny na rzecz Powiatu Prudnickiego z siedzibą ul. Kościuszki 76, 48-200
Prudnik prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w Głogówku, oznaczonej jako
działka nr 416/40 arkusz mapy 5 obręb Głogówek, o powierzchni 0.2026 ha.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Prudnickiego z siedzibą 48-200 Prudnik,
ul. Kościuszki 76, prawa własności nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 416/40
arkusz mapy 5 obręb Głogówek, o powierzchni 0.2026 ha, dla której Sąd Rejonowy w Prudniku prowadzi
księgę wieczystą KW Nr OP1P/00030765/5, w której jako właściciel wpisana jest Gmina Głogówek.
§ 2. Darowizny nieruchomości dokonuje się na cel publiczny jakim jest budowa placówek opiekuńczowychowawczych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Projektu Uchwały
Nr __________/2017 Rady Miejskiej w Głogówku
z dnia __ października 2017 roku.
w sprawie dokonania darowizny na rzecz Powiatu Prudnickiego z siedzibą ul. Kościuszki 76, 48-200
Prudnik prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w Głogówku, oznaczonej jako
działka nr 416/40 arkusz mapy 5 obręb Głogówek, o powierzchni 0.2026 ha.
W myśl art. 13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j.
Z 2016 roku, Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147, 2260, z 2017 roku, poz. 624, 820) nieruchomość może być
przedmiotem darowizny na cele publiczne, a także przedmiotem darowizny dokonanej między Skarbem
Państwa a jednostką samorządu terytorialnego, a także między tymi jednostkami. W umowie darowizny
określa się cel, na których nieruchomość jest darowana. W przypadku niewykorzystania nieruchomości na
ten cel darowizna podlega odwołaniu. Darowizny stanowiącej przedmiot własności jednostki samorządu
terytorialnego jej organ wykonawczy za zgodą rady. Odstąpienie od odwołania darowizny następuje za
zgodą organu, który wyraził zgodę na jej dokonanie.
Przedmiotem darowizny jest prawo własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w
Głogówku, oznaczonej jako działka nr 416/40 arkusz mapy 5 obręb Głogówek, o powierzchni 0.2026 ha, dla
której Sąd Rejonowy w Prudniku prowadzi księgę wieczystą KW Nr OP1P/00030765/5, w której jako
właściciel wpisana jest Gmina Głogówek.
Przekazanie wyżej wymienionej nieruchomości na rzecz Powiatu Prudnickiego z siedzibą ul.
Kościuszki 76, 48-200 Prudnik jest darowizną na cel publiczny, w rozumieniu ustawy o gospodarce
nieruchomościami, albowiem w myśl przepisu art. 6 pkt. 6 tejże ustawy mówi, że celami publicznymi jest „
budowa i utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych”. Taką odrębną ustawą w tym przypadku jest
ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku (t.j. z 2017 roku, Dz. U. z 2017 roku, poz.
1868) której art. 4 ust. 1 pkt 3a mówi o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej, i jest to zadanie
własne Powiatu. Kolejną odrębna ustawą jest ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z
dnia 9 czerwca 2011 roku (t.j. z 2017 roku, Dz. U. z 2017 roku, poz. 697, 1292), który mówi między innymi,
że jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej są jednostki organizacyjne
jednostek samorządu terytorialnego wykonujące zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej, w których skład wchodzą między innymi placówki opiekuńczo-wychowawcze.
Z uwagi na powyższe podjecie niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione.
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