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                                                       - Projekt -                
                                        Uchwała Nr XLVIII/...../2010 
                                      Rady Powiatu Wodzisławskiego 
                                         z dnia 24 czerwca 2010 roku 
 
 
w sprawie:   zmiany  Uchwały   Nr  XLIII/475/2010  Rady   Powiatu   Wodzisławskiego    

z    dnia    25 lutego  2010  roku    w   sprawie  wyraŜenia zgody na sprzedaŜ 
przez Powiat Wodzisławski nieruchomości   gruntowych,  Gminie  Lubomia   
za   cenę   niŜszą   niŜ   wartość   rynkowa nieruchomości. 

 
  
Na podstawie art. 12 pkt 8) lit a ) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. )  oraz art. 11 
ust.2, art. 14 ust.1 i ust.5, art.37 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami  ( tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ) 
 
                                                    Rada Powiatu Wodzisławskiego 
                                                          uchwala, co następuje: 
 
 
                                                                         § 1 
  
Zmienia się Uchwałę Nr XLIII/475/2010 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 lutego               
2010 roku w sprawie wyraŜenia   zgody   na   sprzedaŜ  przez   Powiat   Wodzisławski   
nieruchomości gruntowych, Gminie  Lubomia za cenę niŜszą niŜ wartość rynkowa 
nieruchomości w ten sposób, Ŝe:  
 
§ 1 pkt 2 uchwały otrzymuje brzmienie: 
„ WyraŜa  się  zgodę  na  sprzedaŜ  przez  Powiat Wodzisławski Gminie Lubomia 
następujących nieruchomości gruntowych: 
2) wpisanej do księgi wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim 
pod nr KW 59751-W stanowiącej działkę oznaczoną numerem 271/48, 272/5, 293/85, 
428/100, 434/127 o powierzchni 1.9340 ha za cenę 749, 19 zł”. 
 
                                                                         § 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 
                                                                        § 3 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.    
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          Uzasadnienie 
do projektu uchwały Nr XLVIII/…./2010 

            Rady Powiatu Wodzisławskiego 
         z dnia 24 czerwca 2010 roku 

 
 
  w sprawie: sprostowania  omyłki   pisarskiej   w  Uchwale Nr  XLIII/475/2010 Rady 

Powiatu Wodzisławskiego  z  dnia  25 lutego  2010  roku  w sprawie  
wyraŜenia zgody na sprzedaŜ przez  Powiat   Wodzisławski   nieruchomości 
gruntowych,  Gminie  Lubomia   za   cenę   niŜszą   niŜ   wartość   rynkowa 
nieruchomości. 

 
 
   W § 1 Uchwały Nr XLIII/475/2010 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 lutego 2010 
roku wpisano omyłkowo nieprawidłowy numer działki. 
W związku z powyŜszym postanowiono sprostować oczywistą omyłkę pisarską w § 1 pkt 2 
Uchwały gdzie omyłkowo wpisano działkę nr „343/127„ a  prawidłowe oznaczenie działki 
winno być  „434/127”.  
   Na posiedzeniu Zarządu Powiatu Wodzisławskiego odbytym dnia 10 lutego 2010 roku 
Zarząd  po głosowaniu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego 
w sprawie wyraŜenia zgody na oddanie nieruchomości gruntowej w uŜytkowanie wieczyste i 
postanowił przekazać go pod obrady Rady Powiatu. Rada Powiatu Wodzisławskiego podczas 
obrad sesji dnia 25 lutego 2010 roku podjęła powyŜszą uchwałę.   
   W trakcie prowadzonego dalszego postępowania zwrócono uwagę, iŜ w projekcie Uchwały 
wprowadzono błędne oznakowanie działki. 
   W związku z powyŜszym proponuje się sprostować oczywistą omyłkę pisarską.  
 
 
 
        NACZELNIK WYDZIAŁU 
                  Gospodarki Nieruchomościami 
 
             /-/ Iwona Porembska 
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