
UCHWAŁA NR XXXVII/330/2017
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w formie darowizny na cel publiczny na rzecz 
samorządowej instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. ks. Józefa 

Tischnera w Drezdenku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) i art. 13 ust. 2 i 2a w związku 

z art. 6 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. 

poz. 2147 ze zm.) oraz w związku z art. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 

i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednoolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ze zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przekazanie w formie darowizny na cel publiczny na rzecz samorządowej 

instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. ks. Józefa Tischnera w Drezdenku 

następujących nieruchomości:

1) nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 572/2 o powierzchni 0,0228 ha położonej w obrębie 

Drezdenko stanowiącej własność Gminy Drezdenko dla, której prowadzona jest księga wieczysta KW nr 

GW1K/00029544/2 w Sądzie Rejonowym IV Wydziale Ksiąg Wieczystych w Strzelcach Kraj;

2) lokalu niemieszkalnego nr 6 o powierzchni użytkowej 60,60 m2 położonego w budynku nr 21 w Drawinach 

wraz z udziałem wynoszącym 12/100 części w częściach wspólnych budynku i oddaniem w takim samym 

udziale w użytkowanie wieczyste gruntu o numerze ewidencyjnym 54/1 o powierzchni 0,0503 ha 

położonego w obrębie Drawiny stanowiącego własność Gminy Drezdenko dla, którego prowadzona jest 

księga wieczysta KW nr GW1K/00016273/7 w Sądzie Rejonowym IV Wydziale Ksiąg Wieczystych 

w Strzelcach Kraj;

3) lokalu niemieszkalnego nr 1 o powierzchni użytkowej 70,46 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym 

o powierzchni  19,44 m2 położonego w budynku nr 7 w Gościmiu wraz z udziałem wynoszącym 

8990/19392 części w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu o numerze ewidencyjnym 

308 o powierzchni 0,1800 ha położonego w obrębie Gościm stanowiącego własność Gminy Drezdenko dla, 

którego prowadzona jest księga wieczysta KW nr GW1K/00026990/2 w Sądzie Rejonowym IV Wydziale 

Ksiąg Wieczystych w Strzelcach Kraj;

4) lokalu niemieszkalnego nr 1 o powierzchni użytkowej 104,60 m2 wraz z 3 pomieszczeniami przynależnymi 

o łącznej powierzchni  31,30 m2 położonego w budynku nr 35 w Trzebiczu przy ul. Poznańskiej wraz 

z udziałem wynoszącym 37/100 części w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu 

o numerze ewidencyjnym 318 o powierzchni 0,0782 ha położonego w obrębie Trzebicz stanowiącego 

własność Gminy Drezdenko dla, którego prowadzona jest księga wieczysta KW nr GW1K/00024414/7 

w Sądzie Rejonowym IV Wydziale Ksiąg Wieczystych w Strzelcach Kraj;
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5) lokalu niemieszkalnego nr 2 o powierzchni użytkowej 56,92 m2 położonego w budynku nr 

117 w Niegosławiu wraz z udziałem wynoszącym 5692/29291 części w częściach wspólnych budynku 

i prawie własności gruntu o numerze ewidencyjnym 273 o powierzchni 0,0458 ha położonego w obrębie 

Niegosław stanowiącego własność Gminy Drezdenko dla, którego prowadzona jest księga wieczysta KW 

nr GW1K/00027131/0 w Sądzie Rejonowym IV Wydziale Ksiąg Wieczystych w Strzelcach Kraj.

§ 2. Nieruchomości opisane w § 1 będą darowane z przeznaczeniem na organizowanie i prowadzenie 

działalności bibliotekarskiej służącej zaspokojeniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drezdenku

Adam Kołwzan

Id: B046B6FB-7D56-40D2-B7EC-33CB6E351A9A. Uchwalony Strona 2



Uzasadnienie

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami nieruchomość może być przedmiotem
darowizny na cele publiczne. Celami publicznymi w rozumieniu w/w ustawy są m.in. budowa i utrzymanie
pomieszczeń dla samorządowych instytucji kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i
prowadzeniu działalności kulturalnej (art. 6 pkt 6).

Zgodnie z przepisami ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej jednostki
samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla
których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym. Formami organizacyjnymi
działalności kulturalnej są m.in. biblioteka.

Prowadzenie działalności kultularnej jest zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego o
charakterze obowiązkowym. Biblioterka Publiczna Miasta i Gminy im. ks. Józefa Tischnera w Drezdenku
stanowi samodzielną jednostkę organizacyjną posiadającą osobowość prawną, działającą na podstawie aktu
o utworzeniu instytucji kultury - Uchwała Nr XX/87/83 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Drezdenku z
dnia 28 marca 1983 r. jak również na podstawie Statutu, nadanego Uchwałą Nr LVI/388/10 Rady Miejskiej
w Drezdenku z dnia 30 września 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i
Gminy im. ks.J. Tischnera w Drezdenku.

W nawiązaniu do powyższego w oparciu o przepis art. 7 ust.1 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym, art.
9 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej , art. 6 pkt 6 ustawy o gospodarce
nieruchomościmi, wg których przedmiotowa działalność stanowi zadanie własne gminy o charakterze
obowiązkowym, a budowa i utrzymanie samorządowych instytucji kultury stanowi cel publiczny
przekazanie w/w nieruchomości w drodze darowizny zgodnie z regulacją przepisów art. 13 ust. 2 ustawy o
gospodarce nieruchomościami jest zasadne.
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