
Projekt

z dnia  17 września 2021 r. 
 Zatwierdzony przez ................................

UCHWAŁA NR ....................
RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU

z dnia .................... 2021 r.

w sprawie udzielenia zgody na zastosowanie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 920 ze zm.), art. 84 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 83 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.), Rada Powiatu w Busku-Zdroju uchwala, 
co następuje:

§ 1. 

Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 90 % dla Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie 
od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu, ustanowionego na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Buskiego, położonej w obrębie nr 0005 Gnojno, gm. Gnojno, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 
nr 723/2 i 726/1 o łącznej powierzchni 6,0787 ha.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Nieruchomość zabudowana położona w miejscowości Gnojno (obręb 0005), gm. Gnojno, oznaczona
w ewidencji gruntów jako działki nr nr 723/2 i 726/1 o łącznej powierzchni 6,0787 ha, stanowi własność
Powiatu Buskiego w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie.

Zarząd Powiatu Buskiego decyzją z dnia 21.07.2021 r. znak: GKN.6844.2.3.2021 orzekł
o zaktualizowaniu dotychczasowej opłaty rocznej wynoszącej 1 529,75 zł z tytułu trwałego zarządu
przedmiotowej nieruchomości.

Obecnie opłata roczna została ustalona w wysokości 0,3 % ceny nieruchomości na kwotę w wysokości
30 274,80 zł (słownie: trzydzieści tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt groszy).

Pismem z dnia 04.08.2021 r. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie zwróciła się z prośbą
o udzielenie 90 % bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu w/w nieruchomości w trybie
art. 84 ust. 3 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z powołanym artykułem właściwy organ
może udzielić, za zgodą rady, bonifikaty od opłat rocznych jeżeli nieruchomość jest oddana jednostkom
organizacyjnym, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową,
naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, na cele niezwiązane z działalnością
zarobkową.

Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie jest jednostką organizacyjną powiatu na prawach jednostki
budżetowej, prowadzącą zgodnie z przepisami prawa, w oparciu o obowiązujące standardy, usługi z zakresu
pomocy społecznej. Placówka ma charakter stacjonarny, przeznaczona jest dla dzieci, młodzieży i osób
dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, nie prowadzi działalności zarobkowej. Zadaniem domu jest
zapewnienie jego mieszkańcom warunków bezpiecznego i godnego życia, intymności, wolności oraz
umożliwienie rozwoju osobowości przez świadczenie usług bytowych, opiekuńczych i innych wynikających
z indywidualnych potrzeb.

Po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 90% opłata roczna z tytułu trwałego zarządu wyniesie
3 027,48 zł (słownie: trzy tysiące dwadzieścia siedem złotych i czterdzieści osiem groszy).

Mając powyższe na uwadze oraz fakt, iż opłaty roczne do budżetu Powiatu Buskiego wnosi powiatowa
jednostka organizacyjna, dotowana z tego samego budżetu, zasadne jest udzielenie bonifikaty w znacznej
wysokości.
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