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                      UCHWALANR ..&@&./../f.6...../ll

                     ZARZADU POWIATU W SIERPCU
                       z dnia ...^..m^(UL...... 2011r.

      w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu
uchwaly w sprawie uchylenia uchwaty dot. nabycia mienia Skarbu Panstwa

      Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorzadzie
powiatowym (Dz. U. z 200 Ir. Nr 142, poz.1592 z pozn. zm.) oraz @ 55 ust. 2 pkt 1
i @ 60 ust.l Statutu Powiatu Sierpeckiego z dnia 25 kwietnia 2002r. (Dz. U. Woj.
Maz. z 2002 r. Nr 173, poz. 3826 z pozn. zm.) - uchwala si^, co nast^puje:

                                       @1.Wniesc pod obrady Rady Powiatu projekt uchwaly w sprawie uchylenia uchwaly
dot. wyrazenia zgody na nabycie z bonifikata^ mienia Skarbu Panstwa, polozonego
w Sierpcu przy ul. Piastowskiej 24b.

                                       @2.
Wykonanie uchwaly powierza si? Przewodniczacemu Zarzadu Powiatu.

                                        @-2
                                          3.

Uchwala wchodzi w iycie z dniem podj^cia.

Zarzad:
1. Jan Laskowski

2. Marek Gasiorowski

3. Slawomir Olejniczak

4. Wojciech Rychter

5. Krystyna Siwiec

- Przewodniczacy

- czlonek

- cztonek

- cztonek

- czlonek



r1^

                                                                  projekt
                       UCHWALA NR....../... ./II

                     RADY POWIATU W SIERPCU
                      zdnia ..................... 2011 r.

 w sprawie uchylenia   uchwaty  dot.  wyrazenia zgody na nabycie
z bonifikata mienia Skarbu Panstwa na rzecz Powiatu Sierpeckiego

         Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorzadzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pozn. zm.)
@ uchwala sie, co nastepuje:

                                  @1.

Traci   moc   uchwala Nr 210/XXXVII/09 Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie wyrazenia zgody na nabycie
z bonifikata_ mienia Skarbu Panstwa na rzecz Powiatu Sierpeckiego.

                                  @^                                   2.

Wykonanie uchwaly powierza sie Zarzadowi Powiatu.

                                  @3.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.



                          UZASADNIENIE

         Z wnioskiem o wygaszenie trwalego zarzadu nieruchomosci

 nr 1345/3   o pow. 0,0248 ha wystapila Komenda Wojewodzka Policji

 w Radomiu.

 Trwaly zarzad nieruchomosci nr 1345/3 o pow. 0,0248 ha Komendy

 Wojewodzkiej Policji z siedziba_ w Radomiu zostal wygaszony ostateczna_

 decyzj a, Starosty Sierpeckiego G.7004-1/1/07/08/09 z dnia 27 marca 2009 r.

 Poniewaz nieruchomosc  stala sie zbedna Policji podjeto  starania

 nabycia jej na rzecz Powiatu Sierpeckiego.

 Rada Powiatu w Sierpcu Uchwala, Nr 210/XXXVII/09 z dnia 27 sierpnia

 2009 r. wyrazila zgode na nabycie z bonifikata mienia Skarbu Panstwa na

 rzecz Powiatu Sierpeckiego z przeznaczeniem na wykonywanie zadan

Powiatu realizowanych poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Sierpcu.

Zarzad Powiatu w Sierpcu wystapil do Starosty Sierpeckiego z wnioskiem

z dnia 8 wrzesnia 2009 r., a nastepnie Starosta Sierpecki wystapil do

Wojewody Mazowieckiego wnioskiem z dnia 8 wrzesnia 2009 r.

o  sprzedaz  z  bonifikata_  90%  na  rzecz  Powiatu  Sierpeckiego

przedmiotowej nieruchomosci.

Zarzadzeniem Nr 167 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 maja 2010 r.

w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz z zasobu Skarbu Panstwa

nieruchomosci polozonej w Sierpcu przy ul. Piastowskiej udzielono

Staroscie Sierpeckiemu zgode na bezprzetargowa_ sprzedaz nieruchomosci

za cene obnizona_ o 50% jej wartosci rynkowej. Zgoda na zbycie

nieruchomosci byla wazna do dnia 31 lipca 2010 r.

Zarzad Powiatu w Sierpcu wystapil do Starosty Sierpeckiego z wnioskiem

z dnia 28 maja 2010 r., a nastepnie Starosta Sierpecki wystapil do

Wojewody  Mazowieckiego   wnioskiem   z  dnia  2 czerwca 2010 r.

o  sprzedaz  z  bonifikata  80%  na  rzecz  Powiatu   Sierpeckiego

przedmiotowej nieruchomosci.



Wojewoda Mazowiecki pismem z dnia 28.01.2011 r. odmowil wyrazenia

zgody na sprzedaz z bonifikata, 80% na rzecz Powiatu Sierpeckiego

w/w nieruchomosci.

Wobec powyzszego nalezy odstapic od staran nabycia przedmiotowej

nieruchomosci na rzecz Powiatu Sierpeckiego, zas nieruchomosc planuje

sie zbyc w dro.dze przetargu, po uzyskaniu przez Staroste Sierpeckiego

stosownej zgody Wojewody Mazowieckiego.


