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DRUK NR 450-1

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA LUBLIN

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych 
za trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin 

położonej przy ul. Nałkowskich 78 w Lublinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) w związku 
z art. 84 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, poz. 2348, Dz. U. z 2019 r. 
poz. 270, poz. 492, poz. 801 z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, 
co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 90% od opłat rocznych 

z tytułu trwałego zarządu Środowiskowego Domu Samopomocy "Mozaika" 
do nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin, położonej przy 
ul. Nałkowskich 78 w Lublinie oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako 
działki nr 33/3, 33/4 i 34/5 (obr. 43, ark. 7) o pow. 0,1717 ha, dla której Sąd 
Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi 
księgę wieczystą nr LU1I/-------------/--.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do opłat 

rocznych obowiązujących od 1 lipca 2019 r.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Jarosław Pakuła
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UZASADNIENIE

Wnioskiem znak: ŚDSM.D.073.9.2019 złożonym w dniu 11 września 2019 r.

Środowiskowy Dom Samopomocy "Mozaika" w Lublinie zwrócił się o udzielenie bonifikaty

w wysokości 99,9% od opłaty za trwały zarząd za rok 2019 r. oraz o udzielenie na czas

nieoznaczony bonifikaty w wysokości 90% od opłaty rocznej za trwały zarząd w latach kolejnych,

które to opłaty ustalone zostały na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Lublin znak:

GM-TZ-I.6844.8.2019 z dnia 3 września 2019 r., ustanawiającej trwały zarząd do nieruchomości

Gminy Lublin, położonej przy ul. Nałkowskich 78 w Lublinie, oznaczonej w ewidencji gruntów

i budynków jako działki nr: 33/3, 33/4, 34/5 (obr. 43, ark. 7).

Zgodnie z art. 84 ust. 3 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r.,

poz. 2204 z późn. zm) właściwy organ może udzielić, za zgodą odpowiednio wojewody albo rady

lub sejmiku, bonifikaty od opłat rocznych, ustalonych zgodnie z przepisem art. 83 ust. 2,

jeżeli nieruchomość jest oddana jednostkom organizacyjnym, które prowadzą działalność

charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową,

wychowawczą, sportową lub turystyczną, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową.

Prezydent Miasta Lublin decyzją znak: GM-TZ-I.6844.8.2018 w dniu 3 września 2019 r.

przekazał wskazaną na wstępie nieruchomość na czas nieoznaczony na rzecz Środowiskowego

Domu Samopomocy „Mozaika” w Lublinie z przeznaczeniem na działalność statutową

(opiekuńczo-wychowawczą) oraz ustalił opłatę roczną za trwały zarząd w wysokości 5 139 zł

obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r. oraz opłatę obowiązującą za rok 2019 obliczoną

proporcjonalnie w stosunku do wykorzystania okresu trwałego zarządu w tym roku w wysokości

2 569,50 zł. Wysokość opłaty rocznej stanowi 0,3% wartości nieruchomości i ustalana jest

na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego. Koszt

sporządzenia operatu szacunkowego w niniejszej sprawie wyniósł 2 300,00 zł brutto i został

poniesiony przez Urząd Miasta Lublin - Wydział Gospodarowania Mieniem.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Mozaika” w Lublinie jest gminną jednostką pomocy

społecznej, której celem jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności uczestników niezbędnych

do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia, wspieranie rodzin uczestników

w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych oraz integrowanie uczestników i ich rodzin

ze społecznością lokalną, zgodnie ze statutem stanowiącym załącznik do uchwały nr 104/III/2019

Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Mozaika” realizuje zadania zlecone z zakresu

administracji rządowej wykonywane przez powiat poprzez prowadzenie ośrodka wsparcia

dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem oraz

dla osób z zaburzeniami pamięci. Działalność placówki finansowana jest z dotacji celowej

z budżetu państwa.

Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia

osobom z zaburzeniami psychicznymi określa ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.). Zgodnie z ustawą dochody z tytułu

odpłatności za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

stanowią dochód budżetu państwa. Gminie Lublin przysługuje jedynie 5% udział w dochodach

budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia.

Dotacja celowa z budżetu państwa przekazywana jest na pokrycie bieżących kosztów

prowadzenia ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi ŚDS „Mozaika” jako
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iloczyn aktualnej liczby osób korzystających z usług w ŚDS oraz średniej miesięcznej

wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika. Wskazany zakres działalności

Środowiskowego Domu Samopomocy "Mozaika" spełnia warunek ustawowy udzielenia bonifikaty

od opłaty za trwały zarząd w związku z przeznaczeniem wskazanej na wstępie nieruchomości

na realizację zadań opiekuńczo-wychowawczych przewidzianych ustawą.

Zgodnie z dotychczasową praktyką, bonifikaty udzielane są wszystkim wnioskodawcom

stanowiącym gminne jednostki pomocy społecznej maksymalnie do 90% wysokości opłaty

rocznej. W wyniku udzielenia Środowiskowemu Domu Samopomocy "Mozaika" w Lublinie

bonifikaty w wysokości 90% opłata roczna z tytułu trwałego zarządu do nieruchomości przy

ul. Nałkowskich 78 w Lublinie wyniesie 256,95 zł za 2019 r. natomiast w latach kolejnych opłata

za trwały zarząd wynosić będzie 513,90 zł.

Udzielenie bonifikaty zostało pozytywnie zaopiniowane przez Wydział Budżetu

i Księgowości pismem z dnia 3 października 2019 r.

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie niniejszej uchwały w sprawie wyrażenia zgody

na udzielenie Środowiskowemu Domu Samopomocy "Mozaika" w Lublinie na czas nieoznaczony

bonifikaty w wysokości 90% od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu wyżej opisanej

nieruchomości, począwszy od dnia 1 lipca 2019 r., jest uzasadnione.
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