Starosta Policki
Police, dnia 14 września 2021 r.

Pani
Aneta Rejczyk-Matysiak
Radna Powiatu Polickiego

GN.680.64.2021.AO

Odpowiadając na Pani wniosek z dnia 3 września 2021 r., który
do kancelarii głównej Starostwa Powiatowego w Policach wpłynął
w dniu 6 września 2021 r., a także mając na uwadze brzmienie § 63 ust. 1 i 2
Statutu Polickiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 5468) oraz art.
244 i 247 w związku z art. 237 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 735), informuję, co następuje.
Uchwałą Nr 615/2021 z dnia 15 lipca 2021 r. Zarządu Powiatu w Policach,
przeznaczył do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość Powiatu Polickiego,
położoną w Policach, z obrębu ewidencji gruntów i budynków Nr 16 Police,
oznaczoną działką nr 6/1 o pow. 0,0819 ha i działką nr 3314 o pow. 0,0727 ha.
Następnie, w dniu 19 sierpnia 2021 r. Zarządu Powiatu w Policach podjął
Uchwałę Nr 627/2021 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż ww. nieruchomości. Nieruchomość ta znajduje się
na terenie byłego Domu Dziecka w Policach, przy ul. Kresowej 24. Działka
nr 6/1 zabudowana jest budynkiem o pow. użytkowej 287 m².
Termin przetargu został wyznaczony na dzień 5 listopada 2021 r.
Natomiast, uchwała Nr 622/2021 Zarządu Powiatu w Policach z dnia
5 sierpnia 2021 r. dotyczy przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu
nieruchomości Powiatu Polickiego, położonej w Policach przy ul. Janusza
Korczaka, z obrębu ewidencji gruntów i budynków Nr 16 Police, oznaczonej
działkami nr 20/1 o pow. 0,1613 ha i nr 20/4 o pow. 0,2878 ha.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Police,
przedmiotowe nieruchomości przeznaczone są odpowiednio pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczalną funkcją usługową i zabudowę
mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczalną funkcją usługową.

Powyższe uchwały zostały podjęte przez Zarząd Powiatu w Policach w celu wykonania
uchwały Nr XXV/179/2020 Rady Powiatu w Policach z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie
realizacji budżetu Powiatu Polickiego na 2021 r.
W załączniku nr 1 do ww. uchwały w części dotyczącej planu dochodów gospodarki
mieszkaniowej, został ustalony dochód z tytułu sprzedaży nieruchomości, w wysokości
2.540.000,00 zł. W chwili obecnej wykonanie z tego tytułu wynosi 1.277.860,00 zł.
Ponadto uprzejmie informuję, iż w uchwale budżetowej na rok 2021, w załączniku Nr 2
do ww. uchwały, nie zaplanowano wydatków w postaci zakupu lokalu pod filię Wydziału
Komunikacji.

STAROSTA
Andrzej Bednarek

Otrzymują do wiadomości:
1. Przewodniczący Rady Powiatu w Policach
2. ST
3. SW
4. SP

