
BURMISTRZ MIASTA 
Golubia-Dobrzynia 

woj.kujawsko-pomorskie ZARZĄDZENIE NR 93/2020 
BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA 

z dnia 22 września 2020 r. 

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 2020 r., 
poz. 713) oraz art. 23 ust. 1 pkt 7a w związku z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.1') uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na oddanie w użyczenie nieruchomości, stanowiącej część działki oznaczonej nr 
geodezyjnym 506 o powierzchni 0,0040 ha, obręb IV, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr 
TO 1 G/00019017/6, w celu zorganizowania zbiórki charytatywnej na leczenie i rehabilitację oraz inne potrzeby 
związane z powrotem do zdrowia mieszkańca Golubia-Dobrzynia w dniu 27 września 2020 r., przez Fundację 
Votum ul. Wyścigowa 56 I, 53-012 Wrocław. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Infrastruktury. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w:(Dz.U. z 2020 r., poz.284 i 782) 
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Uzasadnienie 

Do tutejszego Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia wpłynął wniosek Fundacji Votum z siedzibą we 
Wrocławiu w celu zorganizowania zbiórki charytatywnej na leczenie i rehabilitację oraz inne potrzeby 
związane z powrotem do zdrowia mieszkańca Golubia-Dobrzynia Pana Szymona Zygmunta, w dniu 27 
września 2020 r. 

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 6/2020 z dnia 04 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia zasad 
użyczania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Golub-Dobrzyń bądź będących 
w posiadaniu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń oraz ustalenia instrukcji trybu przeprowadzania postępowania 
przy użyczaniu tych nieruchomości, użyczanie nieruchomości może nastąpić wyłącznie m.in. na rzecz 
organizacji pożytku publicznego na cele prowadzonej działalności, co niewątpliwie w przypadku 
wnioskodawcy ma zastosowanie. 

W związku z powyższym, niniejsze zarządzenie jest jak najbardziej zasadne. 

Mi 
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