UCHWAŁA NR VIII/65/2011
RADY MIASTA SANDOMIERZA
z dnia 15 czerwca 2011 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.a, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /j.t.Dz. U. z 2001r.
Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./, oraz art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(j.t. Dz.U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.), art. 94 ust.6 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. prawo o szkolnictwie
wyższym /Dz.U.Nr 164 poz. 1365 z późn.zm./, Rada Miasta Sandomierza uchwala:
§ 1.
1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej
w Sandomierzu przy ul. Żeromskiego 10, oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 812/1 o pow. 0.0376 ha.
2. Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży nieruchomości, po potrąceniu poniesionych wydatków, zostaną
przekazane Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sandomierzu, w formie dotacji w trybie art. 94 ust.6
ustawy „prawo o szkolnictwie wyższym”.
3. Uchyla się uchwałę Nr II/7/2006 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie przekazania
nieruchomości w drodze darowizny na rzecz nowotworzonej uczelni państwowej.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Nieruchomość położona w Sandomierzu przy ul. Żeromskiego 10 zabudowana jest budynkiem użytkowym (do
remontu). W 2006 roku Rada Miasta Sandomierza przeznaczyła nieruchomość na potrzeby bazy dydaktycznonaukowej nowotworzonej uczelni państwowej – Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu,
w drodze darowizny. Władze Uczelni nie przejęły dotychczas nieruchomości, domagając się uprzedniego
wykonania remontu przez Gminę. Gmina Sandomierz nie wykonała remontu budynku. Wobec powyższego, oraz
z uwagi na znaczny upływ czasu od daty utworzenia Uczelni i pogarszający się stan techniczny budynku, celowyn
jest podjęcie decyzji o jego sprzedaży, z jednoczesnym cofnięciem zgody na przekazanie budynku na rzecz uczelni
państwowej. W zamian za rezygnację z darowizny nieruchomości, Uczelnia zwróciła się o przyznanie na jej rzecz
dotacji w trybie art. 94 ust.6 ustawy „prawo o szkolnictwie wyższym”.
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