
Projekt złożony przez
Burmistrza Miasta Koła

UCHWAŁA NR .
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
Z dnia .

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości zabudowanej w formie darowizny na
cel publiczny na rzecz samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Technik
Ceramicznych w Kole.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 13 ust. 2 i 2a, ust. 4 w związku
z art. 6 pkt. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018
r. poz. 2204 ze zm.) Rada Miejska w Kole, uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przekazanie w formie darowizny na cel publiczny na rzecz
samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Technik Ceramicznych w Kole
nieruchomość gruntową zabudowaną, położoną w Kole przy ul. Mickiewicza 27, oznaczoną
numerem geodezyjnym działki 43 ark. mapy 31 o pow. 0,3189 ha, dla której Sąd Rejonowy w
Kole prowadzi KWNr KN1K/00064717/6.

§ 2. Nieruchomość opisana w § 1 będzie darowana z przeznaczeniem na realizację zadań
statutowych w ramach prowadzonej działalności kulturalnej - muzealnej.

§ 3. W przypadku wykorzystania nieruchomości wymienionych w § 1 na inny cel niż określony
w § 2 darowizna podlega odwołaniu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie do
UCHWAŁY NR .
RADY MIEJSKIEJ W KOLE

z dnia .

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości zabudowanej w formie darowizny na
cel publiczny na rzecz samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Technik
Ceramicznych w Kole.

Gmina Miejska Koło jest właścicielem nieruchomości zabudowanej położonej w Kole
przy ul. Mickiewicza 27 oznaczonej m geodezyjnym działki 43 ark. mapy 31.

Uchwałą Nr XXXVIII/383/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. Rada Miejska w Kole
wyraziła zgodę na nabycie nieruchomości zabudowanej położonej w Kole przy ul. Mickiewicza
27 oznaczonej m działki 43 ark. mapy 31 w celu umożliwienia realizacji zadania polegającego na
rewitalizacji Willi "Sejmik" i adaptacji tego budynku na cele muzealne. Przekazanie
nieruchomości umożliwi realizację wyżej opisanej uchwały oraz pozwoli Dyrektorowi Muzeum
Technik Ceramicznych na pozyskanie środków finansowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami darowizny
nieruchomości stanowiącej przedmiot własności jednostki samorządu terytorialnego dokonuje jej
organ wykonawczy - za zgodą rady.

Przekazanie wyzeJ wymienionej nieruchomości na rzecz Muzeum Technik
Ceramicznych w Kole jest darowizną na cel publiczny, w rozumieniu ustawy o gospodarce
nieruchomościami, albowiem w myśl przepisu art. 6 pkt 10 tejże ustawy, celami publicznymi są
"inne cele publiczne określone w odrębnych ustawach". Taką odrębną ustawą, w tym przypadku,
jest ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 L, poz. 987 ze zm.), w której "z
art. 1 i 2 wynika jednoznacznie, że muzea są jednostkami organizacyjnymi realizującymi cele
publiczne."

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione.

Burmis~sta Koła

Krzys~itkowski
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