
Uchwała  Nr  XLVII/363/14
Rady Gminy  Masłów

z dnia 27 marca 2014r. 

w  sprawie:   wystąpienia  do Wojewody Świętokrzyskiego z wnioskiem o przekazanie na

                       rzecz Gminy Masłów działki nr 875/2 położonej w Masłowie Pierwszym

Na  podstawie art. 7 ust. 1  i  art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594),  w  związku  z  art.  5  ust.
4  ustawy  z dnia 10  maja  1990 r.    przepisy    wprowadzające   ustawę  o  samorządzie
terytorialnym i ustawę o pracownikach  samorządowych  (Dz. U. z 1990 r. Nr 32 poz. 191 ze
zm.) Rada Gminy Masłów uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Gminy stwierdza,  że działka nr 875/2  o pow. 0,1200 ha położona w obrębie

ewidencyjnym Masłów Pierwszy związana jest z realizacją zadań własnych gminy w zakresie

ochrony zdrowia. 

§ 2.

Rada Gminy Masłów zobowiązuje Wójta Gminy do wystąpienia z wnioskiem do

Wojewody Świętokrzyskiego o przekazanie na rzecz Gminy Masłów działki nr 875/2 o pow.

0,1200  ha  położonej  w  obrębie  ewidencyjnym  Masłów  Pierwszy,   dla  której  w  Sądzie

Rejonowym  w  Kielcach  prowadzona  jest  księga  wieczysta  KI1L/00110445/2,  gdzie  jako

właściciel wpisany jest Skarb Państwa.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi  Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/-/ Sylwester Wojtyna
Przewodniczący Rady Gminy Masłów 



U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr XLVII/363/14

Rady Gminy Masłów
z dnia 26 marca 2014r.

Działka nr 875/2 o pow. 0,1200 ha położona jest  w obrębie ewidencyjnym Masłów

Pierwszy,  dla  której  w  Sądzie  Rejonowym w Kielcach  prowadzona  jest  księga  wieczysta

KI1L/00110445/2, gdzie jako właściciel wpisany jest Skarb Państwa.

Na przedmiotowej nieruchomości znajduje się budynek Ośrodka Zdrowia.

Nieruchomość gruntowa wymieniona wyżej związana jest z realizacją zadań własnych

gminy  tj.  z  zaspokajaniem  potrzeb  zbiorowych  wspólnoty,  a  w  szczególności  zadań

związanych z ochroną zdrowia, o czym mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia z dnia 8

marca  1990  r.  o  samorządzie  gminnym.  Obecnie  Gmina  realizuje  to  zadanie  za  pomocą

Zespołu Ośrodków Zdrowia „PULS” Sp. z o.o., który zapewnia świadczenia podstawowej

opieki zdrowotnej mieszkańców Gminy Masłów w ramach umowy z oddziałem Narodowego

Funduszu Zdrowia. Gmina wynajmuje dla s-ki budynek Ośrodka Zdrowia znajdujący się na

działce nr 875/2 wraz z wyposażeniem. W ten sposób Gmina zapewnia swoim obywatelom

równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, wypełniając jednocześnie art. 68 Konstytucji

RP.

Uzyskanie  przez  Gminę Masłów tytułu  własności  na  działkę  nr  875/2  położoną w

Masłowie  Pierwszym  jest  niezbędne  do  realizacji  zadania  własnego  w  zakresie  ochrony

zdrowia,  jak  również  inwestycji  polegających  na  wykonywaniu  rozbudowy,  nadbudowy,

dobudowy, modernizacji budynku Ośrodka Zdrowia.

Z tego też względu podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

/-/ Sylwester Wojtyna
Przewodniczący Rady Gminy Masłów 


