Uchwała Nr III/26/2002
Rady Miejskiej Kostrzyna
z dnia 12 grudnia 2002 roku
w sprawie przekazania Miastu Kostrzyn mienia komunalnego Gminy Boleszkowice,
wchodzącego w skład obrębu ewidencyjnego wsi Szumiłowo.
Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 44 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o
samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz.U.
z
2002 r. nr 23, poz. 320, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984) w związku z §1 Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia
granic oraz zmiany nazwy i siedzib władz niektórych gmin i miast (Dz.U. nr 93, poz. 826)
uchwala się co następuje:
§1
1.Przekazanie mienia komunalnego wchodzącego w skład obrębu ewidencyjnego wsi
Szumiłowo następuje w drodze porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Boleszkowice a
Miastem Kostrzyn.
2. Porozumienie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Traci moc uchwała nr XXIX/307/2001 Rady Miejskiej w Kostrzynie z dnia
6
grudnia 2001 r. w sprawie porozumienia dotyczącego przekazania Miastu Kostrzyn mienia
komunalnego, wchodzącego w skład obrębu ewidencyjnego wsi Szumiłowo.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Kail
Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej Kostrzyna
Nr III/26/2002 z dnia 12 grudnia
2002 roku
Porozumienie
zawarte dnia .........................................pomiędzy :
Gminą Boleszkowice reprezentowaną przez Wójta Gminy - Edmunda Zioło
a

Miastem Kostrzyn reprezentowanym przez Burmistrza Miasta - Andrzeja Kunta
w sprawie przekazania Miastu Kostrzyn mienia komunalnego Gminy Boleszkowice,
wchodzącego w skład obrębu ewidencyjnego wsi Szumiłowo w związku ze zmianą
granic gmin.
Na podstawie art. 44 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.
U.. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami )
oraz § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych
gmin i miast ( Dz.U. r. Nr 93, poz. 826 ) postanawia się co następuje :
§1
Przekazanie mienia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego sporządzonego
przez komisję ds. przekazania mienia powołaną przez Wójta Gminy Boleszkowice i komisję
ds. przyjęcia mienia powołaną przez Burmistrza Miasta Kostrzyna.

- 2 §2
Protokół zdawczo-odbiorczy , o którym mowa w § 1 winien obejmować :

a) wykaz

składników majątkowych sporządzony na podstawie informacji o stanie mienia
komunalnego w ujęciu rzeczowym, ilościowym i wartościowym.

b) wykaz

osób władających mieniem na podstawie tytułów prawnych lub bez tytułu
prawnego wg stanu na dzień 1.01.2003 roku.
§3

Niniejsze porozumienie stanowi integralną część uchwały Rady Miasta Kostrzyna, z mocą
obowiązującą po podjęciu uchwały przez Radę Gminy Boleszkowice przyjmującej treść
niniejszego porozumienia .
§4
Zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej.
§5
Niniejsze porozumienie sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

§6
Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Wójt Gminy
Boleszkowice

Burmistrz Miasta
Kostrzyna

