
Zarządzenie Nr 4240/2018

Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 24 maja 2018 roku 

w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  umowy  najmu  pomieszczeń  o  łącznej
powierzchni  123,5  m²  znajdujących  się  w  budynku  położonym
przy  ul.  Prezydenta  I.  Mościckiego  6  na  okres  3  lat  pomiędzy  Ośrodkiem
Opiekuńczo  –  Wychowawczym w Płocku  a  Towarzystwem  Przyjaciół  Dzieci
w Płocku Oddział Miejsko - Powiatowy .

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1875, 2232, Dz. U. z 2018r. Poz. 130) oraz art. 43
ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.
z 2018r.  poz. 121) oraz w związku z § 1 Uchwały Rady Miasta Płocka Nr 52/V/07 z dnia
30 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia zasad nabywania oraz zbywania, zamiany,
obciążania i wydzierżawienia przez Gminę Płock nieruchomości będących jej własnością
na okres powyżej trzech lat zmienionej uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 236/XVI/2011
z  dnia  25  października  2011  roku  i  586/XXXIII/2017  z  dnia  27  czerwca  2017  roku
w sprawie zmiany uchwały nr 52/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku
w  sprawie  ustalenia  zasad  nabywania  oraz  zbywania,  zamiany,  obciążania
i  wydzierżawienia przez Gminę Płock nieruchomości  będących jej własnością na okres
powyżej trzech lat -  Prezydent Miasta Płocka zarządza co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na zawarcie umowy najmu pomieszczeń, w skład których wchodzą:
dwie sale, łazienka oraz dwa pomieszczenia pomocnicze o łącznej powierzchni 123,5m²
usytuowanych na parterze budynku znajdującego się przy ul. Prezydenta I. Mościckiego 6
na  okres  3  lat  pomiędzy  Ośrodkiem  Opiekuńczo  –  Wychowawczego  w  Płocku
a  Towarzystwem  Przyjaciół  Dzieci  w  Płocku  Oddział  Miejsko  –  Powiatowy
z przeznaczeniem na działalność Ośrodka Rehabilitacyjnego – Wychowawczego dla dzieci
niepełnosprawnych z porażeniem mózgowym i dysfunkcjami narządu ruchu.
Nieruchomość ta jest  własnością Gminy - Miasto Płock,  w trwałym zarządzie Ośrodka
Opiekuńczo – Wychowawczego w Płocku.

§ 2

Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Zastępcy  Prezydenta  Miasta  ds.  Rozwoju
i Inwestycji.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski


