Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SŁAWNO
z dnia .................... 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie dwóch lokali użytkowych położonych w budynku nr 18 A przy ulicy
Gdańskiej w obrębie 002 gminy Miasto Sławno
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446)
Rada Gminy Sławno uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie za kwotę 130 000 zł prawa własności następujących nieruchomości
stanowiących własność Województwa Zachodniopomorskiego:
1) lokalu użytkowego oznaczonego nr 1 znajdującego się w budynku przy ul. Gdańskiej 18A wraz z
pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem wynoszącym 3463/10000 części wspólnych budynku oraz
działki gruntu nr 256/1 położonej w obrębie 002 gminy Miasto Sławno;
2) lokalu użytkowego oznaczonego nr 2 znajdującego się w budynku przy ul. Gdańskiej 18A wraz z
pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem wynoszącym 3717/10000 części wspólnych budynku oraz
działki gruntu nr 256/1 położonej w obrębie 002 gminy Miasto Sławno.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
W związku ze zmianą siedziby Urzędu Gminy Sławno przy ulicy M.C. Skłodowskiej 9, ulegnie również
zmianie siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Nowa siedziba Urzędu Gminy, znajdować się będzie w
Sławnie przy ul. I Pułku Ułanów 11, budynek ten jest jednak zbyt mały aby pomieścić pracowników Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej. Wobec powyższego konieczne jest zakupienie lokali z przeznaczeniem na siedzibę
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – podejmowanie
uchwał w sprawach majątkowych gminy w tym nabywanie nieruchomości, nastąpić może wyłącznie za zgodą
rady gminy, wobec tego w celu nabycia prawa własności lokalu użytkowych oznaczonych numerami 1 i 2 w
budynku przy ul. Gdańskiej 18A należy podjąć stosowną uchwałę.
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