Ustalenia
z posiedzenia Zarzadu Powiatu Inowroclawskiego
z 05 marca 2008 r.

1. Zarzad postanowil wniesc projekty uchwal Rady Powiatu w sprawie:
a) przyjecia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Inowroclawiu,
a takze informacji o stanie porzadku i bezpieczenstwa publicznego Powiatu
Inowroclawskiego za 2007 rok,
b) przyjecia informacji Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej
w Inowroclawiu o stanie bezpieczenstwa Powiatu Inowroclawskiego w zakresie
ochrony przeciwpozarowej w 2007 r.,
c) przyjecia
Planu
2008 - 2013.

Rozwoju

Lokalnego Powiatu Inowroclawskiego na lata

2. Zarzad podjal uchwaly w sprawie:
a) ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomosci gruntowej polozonej w Koscielcu
gmina Pakosc oraz okreslenia ceny wywolawczej i wadium w pierwszym przetargu
(uchwala nr 295/2008),
b) ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomosci gruntowej polozonej w Koscielcu
gmina Pakosc oraz okreslenia ceny wywolawczej i wadium w pierwszym przetargu
(uchwala nr 296/2008),
c) oddania w dzierzawe gruntów rolnych wraz z budynkami gospodarczymi polozonych
w Markowie gmina Gniewkowo (uchwala nr 297/2008),
d) ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomosci gruntowych polozonych
w Slawecinku gmina Inowroclaw oraz okreslenia ceny wywolawczej i wadium
w przetargu (uchwala nr 298/2008).
3. Zarzad, nawiazujac do wniosku nabywcy gruntów rolnych po zlikwidowanym
gospodarstwie pomocniczym przy Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych w Koscielcu,
tj. dzialek o nr: 274/1, nr 275 w sprawie przesuniecia o 1 miesiac terminu podpisania
aktu notarialnego, ustalonego na dzien 7 marca br., przychylil sie do ww. wniosku,
ustalajac date aktu notarialnego na dzien 7 kwietnia 2008 r. Równoczesnie
na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami, wskazal, iz nie uiszczenie kwoty naleznej za wykup
nieruchomosci do ustalonego terminu aktu notarialnego bedzie potraktowane jako
rezygnacja z zakupu nieruchomosci, a wplacone wadium nie bedzie podlegac
zwrotowi.
4. Zarzad, nawiazujac do wniosku nabywcy gruntów rolnych polozonych
w Koscielcu gmina Pakosc o nr dzialek nr : 83/1 i 271/01 w sprawie przesuniecia
terminu podpisania aktu notarialnego, ustalonego na dzien 7 marca br., przyjal do
wiadomosci wyjasnienia o niestawieniu sie do aktu notarialnego w dniu 7 marca 2008
r. i ustalil termin realizacji pozostalej naleznosci za wykupiona nieruchomosc do dnia

14 marca 2008 r., jednoczesnie oczekujac na dostarczenie przez ww. zwolnienia
lekarskiego.
Równoczesnie stwierdzil, iz brak mozliwosci uczestnictwa w akcie notarialnym
w dniu 7 marca 2008 r. ustalonym przez Zarzad Powiatu nie upowaznia ww.
do niezrealizowania wplaty okreslonej kwoty za nieruchomosc.
Ponadto na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomosciami, Zarzad wskazal, iz nie zaplacenie kwoty
naleznej za wykup nieruchomosci do ustalonego terminu 14 marca 2008 r. bedzie
potraktowane jako rezygnacja przez nabywce z zakupu nieruchomosci a wplacone
wadium nie bedzie podlegac zwrotowi. Nastepny termin aktu notarialnego zostanie
ustalony, o czym ww. zostanie poinformowany.
5. Zarzad, nawiazujac do pisma Proboszcza Parafii Rzymsko - Katolickiej p. w.
Sw. Antoniego 88 - 100 Inowroclaw - Szymborze w sprawie udzielenia pomocy
finansowej, w zwiazku z uszkodzeniem na skutek huraganu w dniu 23.02.2008 r.
konstrukcji dachu drewnianego, instalacji odgromowej i elektrycznej oraz
czesciowego zalania sufitu w ww. kosciele, postanowil wystapic z inicjatywa
uchwalodawcza na najblizsza sesje Rady Powiatu Inowroclawskiego, aby
zabezpieczyc w budzecie kwote 10.000 zl na ten cel, tj. likwidacji klesk zywiolowych.
6. Zarzad wstepnie zaakceptowal przystapienie Powiatu Inowroclawskiego do programu
"Moje boisko Orlik - 2012", w ramach którego planuje sie wybudowanie boiska
sportowego przy Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych nr l im. Jana Pawla II
w Inowroclawiu. Równoczesnie zobowiazal naczelnika Wydzialu Edukacji, Kultury,
Sportu i Zdrowia do przygotowania w przedmiotowej sprawie stosownego projektu
uchwaly.
7. Zarzad, w nawiazaniu do zgloszonej interpelacji przez radna Danute Marie
Kruszewska podczas sesji Rady Powiatu Inowroclawskiego 28 lutego 2008 r. zajal
stanowisko w sprawie propozycji Prezydenta Miasta Inowroclawia dotyczacej
nadania miastom powyzej 50 tysiecy mieszkanców statusu miast na prawach powiatu.
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