
Uchwała Nr XX/147/04
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 26 lutego 2004 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nr XIX/138/04 Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 23 stycznia 2004 roku w sprawie oddania w użytkowanie nieruchomości
zabudowanej na rzecz Urzędu Skarbowego w Drezdenku

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  9  lit.  a  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 13
ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity
Dz. U z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm) 

uchwala się:

§  1.

W  uchwale  Nr  XIX/138/04  Rady  Miejskiej  w  Drezdenku  z  dnia  23  stycznia  2004  roku
w  sprawie  oddania  w  użytkowanie  nieruchomości  zabudowanej  na  rzecz  Urzędu
Skarbowego w Drezdenku  § 3 otrzymuje brzmienie:
„Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

§  2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drezdenko.

§  3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
                  /-/ Jerzy Skrzypczyński



Uzasadnienie:

Projekt  uchwały  dotyczy  wprowadzenia  zmiany  w  uchwale  Nr  XIX/138/04  Rady
Miejskiej  w Drezdenku z dnia  23 stycznia 2004  roku  w sprawie  oddania  w użytkowanie
nieruchomości zabudowanej na rzecz Urzędu Skarbowego w Drezdenku. Zmianą tą objęto §
3 cytowanej uchwały, który po zmianie otrzyma brzmienie „Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia”. 

Wzorując  się  na  piśmie  znak:  PN.V.0620  –  17/03  z  dnia  19  maja  2003  roku
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Prawnego i Nadzoru w Gorzowie Wlkp. przy
sporządzaniu  projektu  podjętej  uchwały  ustalono,  iż  uchwały  w  sprawach  majątkowych
gminy (art.  18 ust.  2 pkt  9 lit.  a)  są aktami  prawa miejscowego i podlegają publikacji  w
wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Po przesłaniu podjętej uchwały do Wydziału Prawnego i Nadzoru LUW w Gorzowie
Wlkp., nadzór zakwestionował § 3 cytowanej uchwały, twierdząc, że jeżeli uchwała wskazuje
podmiot  na  którego  rzecz  będzie  ustanowione  użytkowanie,  nie  stanowi  aktu  prawa
miejscowego  i  winna wejść w życie z  dniem podjęcia.  (rozmowa telefoniczna  z dnia  17
lutego 2004 roku)


