
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie obciążenia hipoteką umowną nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019, 
poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
2018, poz. 2204, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zezwala się na obciążenie hipoteką umowną nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów, 
położonej w Namysłowie działka nr 835/3 k.m. 2, o powierzchni ogólnej 1,3877 ha, obręb Namysłów, dla której 
prowadzona jest Księga Wieczysta przez Sąd Rejonowy w Kluczborku, Wydział Ksiąg Wieczystych pod numerem 
OP1U/00064978/2, na rzecz Skarbu Państwa - Wojewody Opolskiego z tytułu  zabezpieczenia przyznanych 
środków dla Fundacji Ekologicznej - Wychowanie i Sztuka „ELEMENTARZ”, ul. Studencka 18, 40-743 Katowice 
z „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+2019” do 
maksymalnej kwoty w wysokości 1.300.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych 00/100) na okres 
do 30.06.2025 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady

Jacek Fior
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Uzasadnienie

Od dnia 26 kwietnia 2017 roku Fundacja Ekologiczna - Wychowanie i Sztuka „ELEMENTARZ”, ul. Studencka
18, 40-743 Katowice, dzierżawi od Gminy Namysłów działkę nr 835/3 k.m. 2 o powierzchni 1,3877 ha położonej
w Namysłowie przy ul. Braterskiej, z przeznaczeniem na wybudowanie innowacyjnego żłobka integracyjnego wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu prowadzenia m.in. instytucji sprawującej opiekę nad dziećmi do
trzech lat, a także zajmującej się edukacją i wychowaniem dzieci do trzech lat oraz działalnością rehabilitacyjną na
rzecz dzieci, a także uzyskiwania dotacji na działalność oraz na potrzeby obsługi administracyjno-biurowej w/w
działalności.

W dniu 13.06.2019 r. Fundacja zwróciła się z prośbą do Gminy o umożliwienie ustanowienia hipoteki na
nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy, z tytułu zabezpieczenia przyznanych środków z „Resortowego
programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+2019” w kwocie 1.000.000,00 zł na
wyposażenie pomieszczeń budynku żłobka, m.in. w meble, pomoce, specjalistyczny sprzęt do zajęć sensorycznych
i rehabilitacyjnych.

Zasady dofinansowania Programu MALUCH+ przewidują, że jako główną formę prawnego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, przyjmuje się ustanowienie hipoteki na nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa –
Wojewody Opolskiego (na pierwszym miejscu) w wysokości 130% kwot otrzymanego dofinansowania. W/w
hipotekę ustanawia się do 30.06.2025 r.

Fundacja na realizację inwestycji pn. „Innowacyjny Żłobek Integracyjny w Namysłowie” pozyskała fundusze
z kilku źródeł, a także zaangażowała na ten cel środki własne. Pozyskała także pożyczkę z zewnętrznego źródła, na
zabezpieczenie której obciąży hipoteką własną nieruchomość. Fundacja nie dysponuje w chwili obecnej innymi
aktywami, na których możliwe byłoby ustanowienie zabezpieczenia.

Nadmienia się, że dokonano odpowiednich zapisów, w formie Aneksu do Umowy Dzierżawy przedmiotowej
nieruchomości, umożliwiających obciążenie hipoteczne nieruchomości pod warunkiem wyrażenia zgody przez
Radę Miejską, do maksymalnej kwoty 1.300.000,00 zł, zabezpieczającej przyznane Dzierżawcy środki
z „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+2019”, do dnia
30 czerwca 2025 r., na rzecz Skarbu Państwa – Wojewody Opolskiego. Zabezpieczono także gminę w przypadku
naruszenia zapisów umowy o dofinansowanie z Wojewodą Opolskim poprzez przekazanie do Wydzierżawiającej
w dniu zawarcia Aneksu, poprawnie ustanowionego zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy na kwotę
nie mniejszą niż wysokość kwoty zabezpieczenia. Zabezpieczenie ustanawiane jest w formie weksla in blanco
wraz z deklaracją wekslową.

Zabezpieczenie ustanawiane jest na okres trwania Umowy zawartej pomiędzy Dzierżawcą, a Wojewodą
Opolskim. Zabezpieczenie zostanie zwrócone po uzyskaniu pisemnej informacji o prawidłowym wykonaniu
Umowy oraz rozliczeniu zgodnym z warunkami określonymi w Umowie.

Koszty ustanowienia, zmiany i wykreślenia zabezpieczenia ponosi Dzierżawca w całym okresie trwania umowy.

Dzierżawcę zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia obejmującego ubezpieczenie przedmiotu dzierżawy od
wszelkich zdarzeń losowych oraz zdarzeń spowodowanych przez osoby trzecie, a także w przypadku konieczności
zwrotu dotacji.

Biorąc powyższe pod uwagę, a także dotychczasowe szerokie wsparcie gminy w celu realizacji inwestycji
powstania żłobka oraz wysokie dofinansowanie z Programu MALUCH+, odgrywające kluczową rolę
w wyposażeniu, a co za tym idzie w uruchomieniu placówki, Burmistrz Namysłowa przedkłada Radzie Miejskiej
w Namysłowie niniejszy projekt uchwały.

Wnioskodawca: Burmistrz Namysłowa
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