
BURMISTRZ MIASTA
Golubia-Dobrzynia

woj.kujawsko-pomorskie
Zarządzenie Nr 7/2020

Burmistrza Miasta Golub-Dobrzynia
z dnia 04 lutego 2020r.

W sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto
Golub-Dobrzyń

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2019 r., poz.506 z późn. zm.) oraz art.11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 18 i art. 25 ust. Iustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj.Dz.U. z 2020 r., poz. 65)

Zarządzam,co następuje:

$ 1. Wyrażam zgodę na oddanie w użyczenie nieruchomości zabudowanej, stanowiącej częśćdziałki oznaczonej nr geodezyjnym 11/9 o powierzchni 0,1512 ha, obręb VII,dla której prowadzonajest księga wieczysta nr TO1G/00008375/3, z przeznaczeniem na prowadzenie Dziennego DomuPobyty w Golubiu-Dobrzyniu, na okres do dnia 01 lutego 2028 roku, na rzecz Łukasza Mazuraprowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Pracowni DoradztwaPersonalnego i Pomocy Psychologicznej Łukasz Mazur oraz Remigiusza Koc prowadzącegojednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Agencji Analiz i Doradztwa PersonalnegoPsychological Solutions Group Remigiusz Koc — partnerami Gminy Miasto Golub-Dobrzyń wprojekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, na rzecz realizacji projektu,w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata2014-2020 .

$ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Infrastruktury.
$ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządziła: inspektor Beata KołodziejskaA
Zatwierdziła: inspektor Marta Ja

DZmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w:(Dz.U. z 2019 r., poz.1309, poz.1696, poz. 1571i poz.1815)



Uzasadnienie

Do tutejszego Urzędu zgłosili się pomysłodawcy tj. Pracownia Doradztwa Personalnego
i Pomocy Psychologicznej Łukasz Mazur oraz Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego
Psychological Solutions Group Remigiusz Koc z inicjatywą prowadzenia na terenie miasta

Golubia-Dobrzynia Dziennego Domu Pobytu dla osób niesamodzielnych. Przedstawiona

propozycja była przedmiotem rozmów na Komisjach Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, na
których to podano lokalizację na prowadzenie takiej działalnościtj. teren po byłym przedszkolu

przy ul.Kościuszki, ozn. nr geod. 11/9 w obrębie VII.

W dniu 21 sierpnia 2019 r. podpisano umowę o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu
Dzienny Dom Pobytu w Golubiu-Dobrzyniu oraz w tym samym dniu porozumienie dotyczące
wspólnej realizacji ww projektu.

Niniejszy projekt zarządzenia został przedstawiony i omówiony Radnym Miasta Golubia-

Dobrzynia w dniu 28.01.2020 r. Pismem z dnia 29.01.2020r. Przewodniczący Rady Miasta

Golubia-Dobrzynia potwierdził zapoznania się Radnych z projektami zarządzenia dotyczących
zasad użyczania nieruchomości i użyczenia nieruchomości na Dzienny Dom Pobytu w Golubiu-

Dobrzyniu oraz nie wniesieniu przez większość obecnych Radnych żadnych uwag do

przedstawionych projektów zarządzeń.

Wobec powyższego zarządzenie Nr 7 /2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 04

lutego 2020r. jest koniecznym dokumentem, dzięki któremu można zrealizować ww projekt.


