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Uchwała Nr ...../...../.....
Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia .................... 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/276/2017 z dnia 21 lutego 2017 r. o dokonaniu na rzecz
Gminy Chełmek darowizny zabudowanej nieruchomości położonej w Chełmku przy ulicy Krakowskiej 18
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r.
poz. 2147 z późn. zm.) oraz § 7 załącznika Nr 1 do uchwały Nr XLIV/478/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości
oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony,
Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Powiatu w Oświęcimiu
w § 1 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie:

Nr

XXVIII/276/2017

z dnia

21 lutego

2017 r.

„3) budynku hali sportowej o powierzchni użytkowej 1869 m2”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Rada Powiatu w Oświęcimiu uchwałą Nr XXVIII/276/2017 z dnia 21.02.2017 r. wyraziła zgodę na dokonanie
na rzecz Gminy Chełmek darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Oświęcimskiego, położonej w Chełmku
przy ulicy Krakowskiej 18, objętej księgą wieczystą nr KR1E/00032235/3, składającej się z:
1) działki nr 842/221 o powierzchni 0,7876 ha (obręb Chełmek gmina Chełmek),
2) budynku szkolnego o powierzchni użytkowej 2076 m2,
3) budynku hali sportowej o powierzchni użytkowej 242 m2
z przeznaczeniem na wykonywanie zadań własnych gminy wynikających z zapisów ustawy o samorządzie gminnym.
W powyższej uchwale nastąpiła oczywista omyłka pisarska polegająca na tym, że w § 1 w pkt 3 błędnie wpisano
powierzchnię użytkową hali sportowej jako 242 m2. Prawidłowa powierzchnia to 1869 m2.
Wobec tego koniecznym jest zmiana w/w uchwały.
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