
Uchwala NryQ5BkQ./2022 
Zarządu Powiątu w Kielcach 

z dnia $.(JlE^iU6JM^£k.2022 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 201/82/06 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 22 marca 
2006r. w sprawie zamiaru nabycia, w formie darowizny, na rzecz Powiatu Kieleckiego, 
od Gminy Raków, nieruchomości położonej w Rembowie gm. Raków. 

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz § 6 Uchwały 
Nr XVI/26/2000 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 czerwca 2000r. w sprawie zasad 
nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania 
na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego: z 2000r., Nr 40 
poz. 379, z 2003r., Nr 192, poz. 1718, z 2010r., Nr 16 poz. 113, z 2010r., Nr 294, poz. 3023). 

Zarząd Powiatu w Kielcach 
uchwala, co następuje: 

§ 1  

W Uchwale Zarządu Powiatu w Kielcach Nr 201/82/06 z dnia 22 marca 2006r. w sprawie 
zamiaru nabycia, w formie darowizny, na rzecz Powiatu Kieleckiego, od Gminy Raków, 
nieruchomości położonej w Rembowie gm. Raków, wprowadza się następujące zmiany: 

§ 1 uchwały otrzymuje brzmienie: 

Wyraża się zgodę na nabycie w drodze darowizny od Gminy Raków na rzecz Powiatu 
Kieleckiego, prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 0020 Rembów 
gm. Raków, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 736 
o pow. 0,9700 ha, stanowiącej własność Gminy Raków, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach 
prowadzi księgę wieczystą Nr KII L/00018048/4, z przeznaczeniem na cele związane 
z budową i utrzymaniem pomieszczeń, które będą wykorzystywane na potrzeby publiczne 
w zakresie: realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, mieszkań wspieranych dla 
seniorów, a także z zakresu rehabilitacji społecznej, zawodowej i medycznej osób 
z niepełnosprawnościami. 

§ 2  

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kieleckiemu 



§ 3  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Zarząd Powiatu: 

Starosta Kielecki 

Mirosław Gębski. 

Wicestarosta 

Tomasz Pleban.... 

Członkowie Zarządu: 

Stefan Bąk 

Cezary Majcher. 

Mariusz Ściana. 


