Projekt

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę na rzecz Miejskiego Centrum Kultury i Sportu
w Jaworznie prawa własności nieruchomości gminnej położonej przy ul. Inwalidów
Wojennych 18, zabudowanej halą sportową, w celu prowadzenia działalności statutowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz 994 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 2, 2a ustawy
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn.
zm.).
Rada Miejska w Jaworznie
uchwala co następuje:
§1
Wyraża się zgodę na darowiznę na rzecz Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie prawa
własności nieruchomości gminnej oznaczonej jako działka nr 5/101 obręb 186 m. Jaworzna położonej
przy ul. Inwalidów Wojennych 18, zabudowanej halą sportową, w celu prowadzenia działalności
statutowej.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Jaworzna
Paweł Silbert
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Uzasadnienie
Nieruchomość położona przy ul. Inwalidów Wojennych 18, oznaczona jako działka nr 5/101
w obrębie 186 m. Jaworzna, została przekazana Miejskiemu Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie
w użyczenie, zgodnie z umową z 19 września 2001 r. (wówczas działka nr 5/69 obręb
186 m Jaworzna o powierzchni 1 4139 m2). Powyższa umowa obowiązuje do czasu uregulowania
stanu prawnego nieruchomości. Zgodnie z brzmieniem art 6 ust. 6 ustawy o gospodarce
nieruchomościami, budowa i utrzymywanie obiektów sportowych stanowi cel publiczny. W związku
z powyższym zasadnym i mającym oparcie w przepisach prawa jest dokonanie darowizny
przedmiotowej nieruchomości na rzecz MCKiS w Jaworznie, w celu realizacji zadań statutowych.
Podjęcie niniejszej uchwały jest fakultatywne. Koszty wynikające z podjęcia uchwały związane są
z wyceną nieruchomości i zawarciem umowy notarialnej.
Jaworzno, 28 sierpnia 2018 r.
Opracowała: Naczelnik Wydziału Skarbu
Dorota Tadus
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