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Uchwała nr ........./......'...../2018
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia ................''''''''.....2018 r.

K«PĘ4N©'m"'"

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości Powiatu Pruszkowskiego
na czas meoznaczony.
Na podstawie art. 25 b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarcenieruchomościami(Dz
U. z 2018 r. poz. 121) Rada Powiatu Pruszkowskiego uchwala, co następuje:

g 1. Wyraża się zgodę na użyczenie na rzecz Krajowego Stowarzyszenia ,,Przyłącz się

do nas", na czas nieoznaczony,pomieszczeńznajdującychsię znajdującychsię na
parterze budynku posadowionego na nieruchomości położoną w Czubinie, gm.
Brwinów, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ew. 59 o pow.
],l ha, dla której Sąd Rąonowy w Pruszkowie prowadzi księgę wieczystą
WAIP/00049915/9, wraz z przyległym terenem.
$ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego
g 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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Uzasadnienie

W dniu 21 marca 2018 r. do tut. Urzędu wpłynęła prośba Krajowego Stowarzyszenia
,,Przyłącz się do nas" z siedzibą w Bramkach o przedłużenie umowy użyczenia pomieszczeń
w pałacyku w Czubinie, w celu prowadzenia WarsztatuTerapii Zajęciowej. Dotychczasowa

umowa zawarta ze Stowarzyszeniemwygasa z dniem 30 czerwca 2018 r. Zgodnie z
przepisamiustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarcenieruchomościami,zawarcie
kolejnej umowy, po umowie zawartej na czas oznaczonydo lat 3 wymaga zgody Rady
Powiatu Pruszkowskiego.Nadto informujemy, że wobec faktu, że wmoskodawcajest
organizacjąpożytku publicznego, na podst. art. 37 ust. 4a powołaną ustawy umowa zostanie
zawarta w trybie bezprzetargowym.

Dodatkowo wskazujemy, że zawarcie ww. umowy użyczenia wpisuje się w ,,Strategię
rozwoju powiatu pruszkowskiegona lata 2015 -- 2025. Aktualizacja 2017.", realizując cel
wskazany w punkcie J, w obszarze: ,,bezpieczeństwo i równość szans", tj. poprawa
efektywności i organizac=jidziałania pomocy społecznej, zapewniające realne i adekwatne do
potrzeb wsparcie osobom potrzebującym.
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