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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA KOŁOBRZEG 

z dnia .................... 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Kołobrzegu 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) w związku z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) 
Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XLII/642/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie 
utworzenia Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Kołobrzegu (Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 2869, 4973, z 2019 r. poz. 5037) po § 3 dodaje się 
§ 3a w brzmieniu: 

„§ 3a. Przekazuje się w zarząd Przedszkolu Miejskiemu Nr 4 z siedzibą 
w Kołobrzegu przy ul. Radomskiej 22a : 
1) działkę nr 94/1 obręb 11, o powierzchni 0,3999 ha, położoną w Kołobrzegu przy 

ul. Radomskiej wraz z budynkiem przedszkola, 
2) zagospodarowanie terenu przy budynku przedszkola, 
3) mienie stanowiące pierwsze wyposażenie budynku o wartości 545 517,89 zł 

(słownie: pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset siedemnaście 
i 89/100 złotych).”.. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
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Uzasadnienie

Uchwałą Nr XLII/642/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 17 maja 2018 r. z późn.zm.
utworzono Przedszkole Miejskie nr 4 z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Radomskiej 22 a.
W celu prawidłowego funkcjonowania jednostki wyposaża się Przedszkole Miejskie
Nr 4 w Kołobrzegu w mienie niezbędne do realizacji zadań statutowych:

1) działkę nr 94/1 obręb 11, o powierzchni 0,3999 ha, położoną w Kołobrzegu przy
ul. Radomskiej o wartości początkowej 122 680,88 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa
tysiące sześćset osiemdziesiąt i 88/100 złotych),

2) ) budynek przedszkola przy ul. Radomskiej 22a w Kołobrzegu o wartości początkowej
6 008 255,05 zł (słownie: sześć milionów osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć
i 05/100 złotych),

2) zagospodarowanie terenu przy budynku przedszkola o wartości początkowej
535 851,20 zł (słownie: pięćset trzydzieści pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden
i 20/100 złotych),

3) mienie stanowiące pierwsze wyposażenie budynku o wartości 545 517,89 zł (słownie:
pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset siedemnaście i 89/100 złotych).

Nieruchomości przekazuje się w trwały zarząd na czas nieokreślony.
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