UCHWAŁA NR XVI/117/12
RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM
z dnia 30 stycznia 2012 r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nieodpłatnego nabycia na własność od Powiatu Kłodzkiego przez
Gminę Stronie Śląskie nieruchomości zabudowanej, położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 20 .
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 litera a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r.
Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (t.j. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami)oraz § 6 ust. 2 uchwały Rady Miejskiej w Stroniu
Śląskim Nr XXVII/256/05 z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie określenia zasad, nabycia, zbycia i obciążania
nieruchomości będących własnością Gminy Stronie Śląskie, oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż
trzy lata( Dz. Urz. Woj. Dol. Z 2005 r. Nr 61, poz. 1322 ze zmianami)- Rada Miejska w Stroniu Śląskim
uchwala, co następuje:
§ 1. Zaopiniować pozytywnie nabycie przez Gminę Stronie Śląskie nieodpłatnie, na własność, wolną od
obciążeń i zadłużeń nieruchomość zabudowaną budynkiem szkolnym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Stroniu Śląskim, położoną w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 20, usytuowaną na działce oznaczonej nr
geodezyjnym nr 174 (AM-4) , o pow. 0,1292 ha, stanowiącą własność Powiatu Kłodzkiego w celu realizacji zadań
własnych Gminy.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Zarząd Powiatu Kłodzkiego zapoznał się z projektem uchwały Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim w sprawie
przejęcia przez Gminę od Powiatu Kłodzkiego zadań oświatowych związanych z prowadzeniem Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych i wydał pozytywna opinię w powyższej sprawie. Ponadto Burmistrz Stronia Śląskiego zwrócił
się z wnioskiem do Zarządu Powiatu Kłodzkiego o przekazanie w formie darowizny na rzecz Gminy Stronie
Śląskie nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr geodezyjnym 174 (AM-4) o pow. 0,1292ha, położonej
w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 20 w celu realizacji zadań własnych Gminy. W związku z powyższym
został przygotowany projekt uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłodzkiego na rzecz Gminy Stronie Śląskie . Zgodnie z uchwałą Nr
XXVII/256/05 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie określenia zasad nabycia,
zbycia i obciążania nieruchomości będących własnością Gminy Stronie Śląskie oraz ich wydzierżawiania i najmu
na okres dłuższy niż trzy lata wymagana jest opinia Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim w sprawie nabycia
nieruchomości przez Gminę Stronie Śląskie. Dlatego też zasadnym jest podjęcie przedmiotowej uchwały w sprawie
wyrażenia opinii dotyczącej nabycia na własność przez Gminę Stronie Śląskie od Powiatu Kłodzkiego
nieruchomości zabudowanej, położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 20.
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