
UCHWAŁA NR III/19/2018
RADY GMINY ZBÓJNO

z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Zbójno

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 2018 r., poz. 994 z późn. zm.1)) oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204), uchwala się, co następuje

§ 1. Wyraża się zgodę na przyjęcie przez Gminę Zbójno darowizny nieruchomości gruntowej zabudowanej 
będącej własnością Ochotniczej Straży Pożarnej w Działyniu, położonej w Działyniu obręb 0003 Działyń, 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr geodezyjnym 222 o pow. 0,05 ha, dla której w Sądzie 
Rejonowym w Golubiu-Dobrzyniu prowadzona jest księga wieczysta TO1G/00018604/1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Pankiewicz

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432.
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Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Zbójno

1. Wyjaśnienie celu przyjęcia uchwały, w tym przedstawienie istniejącego stanu faktycznego
w dziedzinie która ma być unormowana oraz wskazanie różnic między dotychczasowym
a projektowanym stanem prawnym:

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.
Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in. podejmowanie
uchwał w sprawach majątkowych gminy dotyczących nabycia nieruchomości.

Przejęcie przez Gminę Zbójno darowizny nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością
Ochotniczej Straży Pożarnej w Działyniu, położonej w Działyniu obręb 0003 Działyń, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka o nr geodezyjnym 222 o pow. 0,05 ha z przeznaczeniem na cel publiczny
staje się uzasadnione. Podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne do przyjęcia przez Gminę Zbójno
darowizny przedmiotowej nieruchomości.

2. Charakterystykę przewidywanych skutków związanych z wejściem uchwały w życie, w tym
w szczególności skutków finansowych:

Z budżetu gminy zostałyby wydatkowane środki budżetowe związane z przygotowaniem dokumentacji
dotyczącej przyjęcia darowizny niezbędnej do przedłożenia u notariusza oraz na pokrycie kosztów aktu
notarialnego.

3. Omówienie wyników konsultacji społecznych bądź wydanych opinii i/lub dokonanych uzgodnień, jeżeli
obowiązek taki wynika z przepisów prawa.

Uchwała nie wymaga uzyskania stosownych opinii i uzgodnień.
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