
UCHWAŁA NR 283/XXX/18
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 1 marca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 407/XXXVII/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 października 2014 r. 
zmienionej uchwałą nr 182/XIX/16 z dnia 25 listopada 2016 r. i uchwałą nr 196/XX/16 z dnia

30 grudnia 2016 r.  w sprawie utworzenia Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej
w Nawojowej i nadania statutu

Działając na podstawie art.4 ust.1 pkt.5, art.12 pkt. 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.                           
o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.), art. 29 ust.1 i 3 ustawy z dnia 
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 
z 2016 r., poz. 2046, z późn. zm), art. 14 pkt. 7a oraz art. 16 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
17 lipca 2012 r. (Dz. U.  z 2012 r. poz.850) w sprawie zakładów aktywności zawodowej oraz w związku z uchwałą 
nr 322/XXXII/2009 r. Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia zasad 
gospodarowania nieruchomościami z zasobu powiatowego oraz uchwałą nr 1274/2014 Zarządu Powiatu 
Nowosądeckiego z dnia 8 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zamiaru przekazania części nieruchomości 
CKPiU w Nawojowej na rzecz nowotworzonego Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej, Rada Powiatu 
Nowosądeckiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr 407/XXXVII/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 października 2014 r. w sprawie 
utworzenia Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej i nadania statutu (Dz. Urz. Woj. 
Małopolskiego  poz. 6208 z dnia 7 listopada 2014 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się treść przepisu § 1 ust.2, który  otrzymuje następujące brzmienie:

„Wyposaża się Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Nawojowej w składniki majątku 
ruchomego i nieruchomego stanowiące własność Powiatu Nowosądeckiego, zlokalizowane 
w Nawojowej:

a) część działki ewidencyjnej nr 157/49 o powierzchni 3,355 ha w Nawojowej obj. księgą wieczystą 
nr KW NS1S/00083914/8, zabudowanej budynkiem warsztatów oraz obiektami oczyszczalni 
ścieków wg załącznika graficznego nr 1 do niniejszej uchwały,

b) część działki ewidencyjnej nr 235/11 o powierzchni 1,55 ha w Nawojowej , obj. księgą wieczystą 
nr KW 85757, zabudowanej budynkiem stajni, budynkiem świetlic  i budynkami gospodarczymi 
wg załącznika graficznego nr 1 do niniejszej uchwały,

c) część działki ewidencyjnej nr 157/41 o powierzchni 5, 64 ha w Nawojowej, obj, księgą wieczystą 
nr KW 98760 niezabudowanej wg załącznika graficznego nr 1 do niniejszej uchwały,

d) działki ewidencyjne nr 235/5 o powierzchni 0, 97 ha,  nr 235/8 o powierzchni 1,01 ha, nr 235/7 
o powierzchni 0, 11 ha,  nr 235/12 o powierzchni 3, 38 ha, objętych księgom wieczystą 
nr KW 97328, nr 157/48 o powierzchni 0, 2978 ha, obj. księgą wieczystą nr KW NS1S/00083914/8  
nr 157/46 o powierzchni 0, 5021 ha, nr 157/47 o powierzchni 1, 12 ha w Nawojowej, objęte księgą 
wieczystą nr KW NS1S/00098760/1,

e) składniki majątku ruchomego zostaną przekazane protokołem zdawczo-odbiorczym pomiędzy 
jednostkami Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego a Powiatowym Zakładem 
Aktywności Zawodowej w Nawojowej.”.

2. Integralną cześć niniejszej uchwały stanowi załącznik graficzny nr 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego. 

Przewodniczący Rady Powiatu 
Nowosądeckiego

Zygmunt Paruch
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Załącznik do uchwały

nr 283 / XXX / 18

Rady Powiatu Nowosądeckiego

z dnia 1 marca 2018 r.
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Uzasadnienie

Konieczność podjęcia niniejszej Uchwały spowodowana jest zmianą oznaczeń nieruchomości gruntowych
będących w użyczeniu Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej oraz w związku
z  przekazaniem części nieruchomości będących w użyczeniu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnym
im. W. Witosa w Nawojowej na rzecz Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej.
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