UCHWAŁA Nr XLVI/509/2005
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 22 grudnia 2005 r.
w sprawie nabycia nieruchomości
Na podstawie art. 20 pkt 2 oraz art. 25 ust. 2 w związku z art. 23 ust.1 pkt 7 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261,
poz. 2603, Nr 281, poz. 2782 oraz z 2005r. Nr 130 poz. 1087 i Nr 169, poz. 1420 i Nr 175
poz. 1459) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr
113 poz. 984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717 i Nr 162 poz.1568,
z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172 poz.
1441 i Nr 175 poz.1457) Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego uchwala, co następuje:

§1. Wyraża się zgodę na nabycie od Agencji Rozwoju Lokalnego Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Juliusza Słowackiego 19, zwanej w dalszej
części uchwały „Agencją”, do gminnego zasobu nieruchomości prawa użytkowania
wieczystego działki gruntu oznaczonej Nr 113/6 o powierzchni 0,7684 ha (Obr. 45 ark.3, KW
45330), położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Sandomierskiej 26a oraz prawa
własności usytuowanego na przedmiotowej działce budynku wraz z własnością urządzeń
znajdujących się w tym budynku za łączną cenę 764.521,96 zł (słownie złotych: siedemset
sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia jeden 96/100 zł).
§2. Wydatki związane z nabyciem, o którym mowa w § 1, zostaną pokryte:
1) ze środków budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na rok 2005 – dział
700 rozdział 70005 § 6050 w kwocie 622.115,13 zł (słownie złotych:
sześćset dwadzieścia dwa tysiące sto piętnaście 13/100),
2) z wierzytelności przysługującej Gminie Ostrowiec Świętokrzyski wobec
Agencji z tytułu nakładów finansowych poniesionych przez Gminę
Ostrowiec Św. na modernizację i adaptację budynku będącego własnością
Agencji, usytuowanego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Juliusza
Słowackiego 19 – w kwocie 142.406,83 zł (słownie złotych: sto czterdzieści
dwa tysiące czterysta sześć 83/100) – w drodze oświadczenia
o potrąceniu, złożonego Agencji Rozwoju Lokalnego Spółka Akcyjna.
§3. Wykonanie
Świętokrzyskiego.
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§4. Uchyla się uchwałę Nr XXXVIII/434/2005 Rady Miasta
Świętokrzyskiego z dnia 29 lipca 2005 roku w sprawie zamiany nieruchomości.

Ostrowca

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Przewodniczący Rady Miasta
mgr Wojciech Kotasiak

