Protokół z LXXIII (73) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi.
w dniu 28 stycznia 2021 roku
godz. 1140- 1152
Ad.1
Starosta stwierdziła quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji
– 3 członków zarządu /lista obecności w załączeniu – zał. nr 1 do protokołu/, otworzyła LXXIII (73)
posiedzenie Zarządu Powiatu /porządek obrad w załączeniu- zał. nr 2 do protokołu/.
Przewodnicząca zapytała czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad?
Uwag nie zgłoszono.
Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu.
Ad. 2
W zastępstwie Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości wniosek w sprawie wygaszenia
trwałego zarządu dla Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi do
zabudowanej nieruchomości, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek: 1042/3 o pow.
0,0454 ha w udziale 376/1000 części oraz 1042/4 o pow. 0,3579 ha w udziale 176/1000 części,
położonej w Gołdapi przy ul. Wojska Polskiego 16, stanowiącej własność Powiatu
Gołdapskiego przestawiła Sekretarza Powiatu Pani Anna Makowska /wniosek w załączeniu- zał.
nr 3 do protokołu/.

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska poinformowała, że na podstawie art. 4 pkt 9,
art. 11 ust. 1 i art. 47 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
wygasza się trwały zarząd do wyżej wymienionej nieruchomości. W związku z dokumentacją
opracowaną
na

przez

wyodrębnienie

rzeczoznawcę
dwóch

majątkowego

oddzielnych

lokali

Pana

Władysława

mieszkalnych:

lokalu

Zajkowskiego
mieszkalnego

nr 2 o pow. użytkowej 207,22 m2 i lokalu mieszkalnego nr 3 o pow. użytkowej 168,30 m2,
położonych w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Wojska Polskiego 16 w Gołdapi na działce
oznaczonej numerem ewidencyjnym 1042/4 o pow. 0,3579 ha wraz z pomieszczeniami do nich
przynależnymi, znajdującymi się na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1042/3
o pow. 0,0454 ha, należy wygasić trwały zarząd do przedmiotowych działek oraz wpisać działki
do jednej księgi wieczystej. Po wyodrębnieniu dwóch oddzielnych lokali mieszkalnych
zostanie przywrócony trwały zarząd dla ZPEW w Gołdapi wraz z nowymi udziałami.
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Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego wniosku.
Pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca przeprowadziła głosowania.
Zarząd Powiatu jednogłośnie rozpatrzył wniosek w sprawie wygaszenia trwałego zarządu
dla Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi do zabudowanej
nieruchomości, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek: 1042/3 o pow. 0,0454 ha
w udziale 376/1000 części oraz 1042/4 o pow. 0,3579 ha w udziale 176/1000 części,
położonej w Gołdapi przy ul. Wojska Polskiego 16, stanowiącej własność Powiatu
Gołdapskiego.
Ad. 3
Spraw bieżących brak.
Ad. 4
Wolnych wniosków nie zgłoszono.
Ad. 5
Przewodnicząca Zarządu podziękowała Członkom Zarządu za pracę. Zamknęła LXXIII (73)
posiedzenie Zarządu Powiatu .
Na tym protokół zakończono.
Protokół składa się z 2 stron kolejno ponumerowanych.

STAROSTA
Marzanna Marianna
Wardziejewska
Członkowie Zarządu:
1. Andrzej Ciołek…………………………………………
2. Grażyna Barbara Senda…………………………………
3. Stanisław Wójtowicz …………………………………...

Protokołowała: Monika Bruszewska 28.01.2021 r.
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