Uchwała Nr 1959/105/III/2007
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 23.10.2007 roku

w sprawie
przekazania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 
Rejonowemu Pogotowiu Ratunkowemu w Sosnowcu
nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa  (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. 
o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 14 poz. 89) i art. 25d ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2004r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) w związku z §14 ust.1 i 2 Zasad gospodarowania mieniem Województwa Śląskiego w zakresie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Województwa Śląskiego oraz ich wydzierżawienia 
i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr II/40/10/2005 z dnia 17 października 2005r. z późn. zm.). 

Zarząd Województwa Śląskiego
u c h w a l a

§ 1 
Przekazuje się w nieodpłatne użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Rejonowemu Pogotowiu Ratunkowemu w Sosnowcu:
	nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Zawierciu przy ul. W. Żyły 16, składającą się z działki nr  20/2, o pow. 0,4470 ha, (KW nr 3335), 

nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Dąbrowie Górniczej przy 
ul. Łączącej 24, składającą się z działki nr 2/20, o pow. 1,3421 ha, (KW nr 34150), 
	udział Województwa Śląskiego wynoszący 4/5 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Jaworznie przy ul. Chełmońskiego 28, składającej się z działki nr  12/15, o pow. 0,5189 ha, (KW nr 30842),
stanowiące własność Województwa Śląskiego.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
		
	Janusz Moszyński	    - Marszałek		.................................
	Sławomir Kowalski	   - Wicemarszałek	.................................
	Grzegorz Szpyrka	              - Wicemarszałek	.................................
	Jarosław Kołodziejczyk      - Członek Zarządu	.................................
	Marian Ormaniec		   - Członek Zarządu	.................................


