UCHWAŁA NR  XVII/127/08
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE
z dnia 27 lutego 2008 r.
w sprawie: określenia zasad oddawania nieruchomości w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Lipna

Na podstawie art.  18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 3, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr  113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr  116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218) oraz art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz.1600 i poz. 1601 oraz z 2007 r. Nr 69, poz. 468 i Nr 173, poz. 1218)uchwala się, co następuje:
§  1. Określa się następujące zasady oddawania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Lipna, zwanej dalej „gminą”, w trwały zarząd:
	  jednostkom organizacyjnym gminy nie posiadającym osobowości prawnej mogą być oddawane, na ich wniosek, w trwały zarząd nieruchomości niezbędne do prowadzenia działalności należącej do zakresu ich działania;
	wyraża się zgodę na udzielanie bonifikat od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu w wysokości 100%, jeżeli nieruchomość jest oddana:

na realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz innych celów publicznych,
jednostkom organizacyjnym, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną na cele niezwiązane z działalnością zarobkową.
§  2. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Lipno do bieżącego informowania Rady Miejskiej o oddaniu w trwały zarząd nieruchomości, o których mowa w § 1. 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§  4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.



