UCHWAŁA Nr XL /412/ 2018
RADY MIEJSKIEJ W MROZACH
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie przekazania w użyczenie pomieszczeń w budynku internatu Zespołu Szkół
im. Adama Mickiewicza w Mrozach
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 37 ust. 4 oraz art. 13 ust. 1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121
z późn. zm.) – Rada Miejska w Mrozach uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Mrozach wyraża zgodę na oddanie w bezpłatne użyczenie Caritas
Diecezji Warszawsko-Praskiej na okres 7 lat pomieszczeń internatu przy Zespole Szkół
im. Adama Mickiewicza w Mrozach przy ulicy Licealnej 3 zlokalizowanych na działce
o numerze ewidencyjnym 2539/11 z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy
w Mrozach.
2. Szczegółowe warunki użyczenia określi umowa.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mrozów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) zawarcie umów użytkowania,
najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata następuje
w drodze przetargu. Wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
Z wnioskiem o użyczenie pomieszczeń internatu przy Zespole Szkół im. Adama
Mickiewicza w Mrozach zlokalizowanych na działce oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków numerem 2539/11 w obrębie Mrozy wystąpił w imieniu Powiatu Mińskiego
Starosta Miński oraz Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, uzasadniając wniosek
koniecznością pozyskania pomieszczeń na cele utworzenia i prowadzenia Środowiskowego
Domu Samopomocy.
Zorganizowanie ww. placówki w Mrozach znacznie ułatwi osobom
niepełnosprawnym z terenu naszej gminy korzystanie ze wsparcia w zakresie poprawy ich
funkcjonowania. Dotychczas najbliższa funkcjonująca placówka znajduje się w Mińsku
Mazowieckim, przez co utrudniony dostęp mają osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie.
Mając na uwadze potrzeby mieszkańców Gminy Mrozy jak i Powiatu Mińskiego
w temacie organizowania opieki dla osób niepełnosprawnych zasadne jest przychylenie się do
tego wniosku.

