Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia .................... 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Namysłowskiego Ośrodka
Kultury nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 i pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt. 7, art. 56
w zw. z art. 51, 53 - 55 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1774, z późn. zm.), Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na przekazanie, w drodze darowizny, nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Namysłów, obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 944/2, k. m. 7,
o powierzchni 0,2105 ha, położonej w Namysłowie, dla której prowadzona jest księga wieczysta
nr OP1U/00048929/6, zabudowanej budynkiem Biblioteki Publicznej, na rzecz gminnej jednostki
organizacyjnej - Namysłowski Ośrodek Kultury, z siedzibą Plac Powstańców Śląskich 2,
46-100 Namysłów.
§ 2. Przekazanie nieruchomości następuje wyłącznie w celu zabezpieczenia realizacji zadań własnych
gminy z zakresu kultury, w tym prowadzenia bibliotek, na rzecz gminnej jednostki organizacyjnej, dla
której jest to cel statutowy, pod rygorem odwołania darowizny.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Sylwester Zabielny
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Uzasadnienie
Namysłowski Ośrodek Kultury, jako gminna jednostka organizacyjna, został powołany w celu
wykonywania zadań własnych gminy wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) w zakresie „kultury, w tym bibliotek gminnych”
(art. 7 ust. 1 pkt 9 w/w ustawy).
W celu poprawy warunków funkcjonowania Biblioteki Publicznej w Namysłowie, mieszczącej się
w budynku na działce nr 944/2, k. m. 7, o powierzchni 0,2105 ha, która jest przekazana przez Gminę
Namysłów umową użyczenia na rzecz NOK, planowane jest przeprowadzenie kompleksowej
modernizacji obiektu przez tę instytucję. Możliwość pozyskania funduszy zewnętrznych na inwestycję
jest większa gdy wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości. W związku z tym planuje się
przekazanie działki wraz z budynkiem w drodze darowizny na rzecz Namysłowskiego Ośrodka Kultury.
Darowizna może być w każdej chwili odwołana i nieruchomość wróci na własność Gminy Namysłów,
co zostanie zastrzeżone w akcie notarialnym.
Projektodawca: Burmistrz
MB/BC
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