Uchwała nr XLVII/574/01
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 30 października 2001 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie miejskim żłobkom w Zielonej Górze bonifikaty
od opłat rocznych za nieruchomości oddane w trwały zarząd.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 13, poz. 74
z 1996 r. – j. t. z późn. zm.) i art. 84 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. Nr 46, poz. 543 z 2000 r. – j. t.)

uchwala się, co następuje:
§ 1.
Wyraża się zgodę na udzielenie miejskim żłobkom w Zielonej Górze bonifikaty w wysokości 99%
od opłat rocznych za rok 2001, ustalonych zgodnie z art. 83 ust. 2 pkt 2 ustawy o gospodarce
nieruchomościami, za nieruchomości oddane w trwały zarząd.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Zielona Góra.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
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Uzasadnienie
W związku z uregulowaniem formy władania nieruchomościami poprzez przejęcie ich w
b.r. w trwały zarząd, Miejskie Żłobki w Zielonej Górze złożyły wnioski o udzielenie
maksymalnej, 99 procentowej bonifikaty od opłaty rocznej za rok 2001 z tytułu trwałego zarządu
nieruchomościami położonymi w Zielonej Górze, na których prowadzą swoją działalność.
Opłata ta stanowi zdaniem wnioskodawców zbyt duże obciążenie dla budżetu, którym dysponują
i w którym w 2001 roku nie przewidywano tak znacznego wydatku.
Żłobki, jako placówki opiekuńczo-wychowawcze zaliczane do zakładów służby zdrowia, nie
prowadzą żadnej działalności gospodarczej i nie posiadają źródeł dochodu innych, niż z budżetu
Miasta.
Zgodnie z art. 84 ust. 3 pkt 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. Nr 46 poz. 543 z 2000 r.- j.t.), bonifikaty od opłat rocznych można udzielić, jednak za
zgodą odpowiednio: wojewody, rady lub sejmiku.

Żłobek Miejski nr 1
ul. Wandy 29
Żłobek Miejski nr 4
ul. Wiśniowa 8
Żłobek Miejski nr 7
ul. Braniborska 2a

Opłata aktualna

Opłata po bonifikacie

900,00 zł

9,00 zł

1.034,50 zł
1.251,70 zł
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10,35 zł
12,52 zł

