Uchwała Nr 425/245/III/2009
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 3.03. 2009 roku
w sprawie
przekazania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Psychiatrycznemu w Toszku nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., nr 14, poz. 89 z późn. zm.) i art. 25d ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) w związku z § 12 lit. „a” i § 13 ust. 1 Zasad gospodarowania mieniem Województwa Śląskiego w zakresie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Województwa Śląskiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania (Uchwała Nr III/27/4/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 27 sierpnia 2008 roku)

Zarząd Województwa Śląskiego
u c h w a l a

§ 1
Przekazuje się w nieodpłatne użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Psychiatrycznemu w Toszku nieruchomości wraz z zabudowaniami, położone w Dąbrówce (Gm. Wielowieś):
	objęta KW nr GL1G/00034880/6, o łącznej powierzchni 33,6700 ha, na którą składają się działki: nr 115/23, nr 112/26, nr 116/27, nr 124/36, nr 37, nr 123/39, nr 127/74,

objęta KW nr GL1G/00042040/5, o łącznej powierzchni 3,0000 ha, na którą składają się działki: nr 128/74, nr 29, nr 98/28, nr 100/31, nr 97/30, nr 111/26, nr 118/28, nr 96/30, nr 120/31,
o łącznej powierzchni 36,6700 ha, stanowiące własność Województwa Śląskiego.
	Sporządza się i podaje do publicznej wiadomości wykaz, o którym mowa w art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.


§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



1.	Bogusław Śmigielski	  - Marszałek	 	…………..........................
2.	Zbyszek Zaborowski	  - Wicemarszałek	………..............................
3.	Adam Stach		  - Wicemarszałek	………..............................
4.	Mariusz Kleszczewski  - Członek Zarządu	…......................................
5.	Piotr Spyra 		  - Członek Zarządu	..........................................

