UCHWAŁA NR XVII/119/2016
RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU
z dnia 23 marca 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015
r. poz. 1515 ze zm.1)) oraz § 4 ust. 2 Uchwały Nr XVII/112/2008 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 lutego
2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej
Wągrowiec (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 64 poz. 1264 z dnia 21 kwietnia 2008 r.) Rada Miejska
w Wągrowcu uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XVI/109/2016 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego wprowadza się następującą zmianę:
- § 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy miejskiej
Wągrowiec, wraz z przynależnym udziałem 4/10 w nieruchomości objętej KW PO1B/00028788/9,
zlokalizowanego przy ul. Kościuszki 25 w Wągrowcu.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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1) zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, poz. 1890.
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Uzasadnienie
Podjęcie przedłożonej uchwały wynika z konieczności sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w tekście
Uchwały nr XVI/109/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego,
polegającej na błędnym wpisaniu w numerze księgi wieczystej zbywanej nieruchomości cyfry kontrolnej.
W pierwotnej uchwale wpisano cyfrę kontrolną „0”, a prawidłowo winno być „9”. Czteroznakowy kod
wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego (PO1B) oraz numer według repertorium ksiąg wieczystych
(00028788) zapisane były prawidłowo.
Ponieważ przepisy prawa nie określają wprost procedury korygowania oczywistych omyłek pisarskich
występujących w treści uchwały rady gminy, usunięcie jej winno nastąpić w trybie zmiany uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu
Wiesław Zając

Id: 5DE61186-4624-442B-A173-30125E8D73F7. Podpisany

Strona 1

