Projekt
z dnia 6 lutego 2020 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie nabycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Mikołów prawa własności
nieruchomości Skarbu Państwa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65)
Rada Miejska Mikołowa
uchwala:
§ 1. Wyrazić zgodę na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Mikołów prawa własności
nieruchomości zabudowanej budynkami: biurowym i przemysłowym, ozn. nr działki 1734/21
o powierzchni 1681 m2, zapisanej w księdze wieczystej KA1M/00047123/3 Sądu Rejonowego
w Mikołowie z przeznaczeniem na cel publiczny.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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Uzasadnienie do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia .................... 2020 r.
Działka nr 1734/21 położona jest przy ul. Bluszcza.
Burmistrz Mikołowa działając na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy o gospodarce
nieruchomościami zwrócił się z wnioskiem o pozyskanie od Skarbu Państwa w drodze darowizny
przedmiotowej nieruchomości z przeznaczeniem na cel publiczny.
Zgodnie z art. 6 ust. 6 wyżej cytowanej uchwały celem publicznym jest m.in. budowa
i utrzymanie obiektów sportowych.
Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo z dużymi mikołowskimi osiedlami oraz terenami
rekreacyjnymi przeznaczonymi dla rodzinnego aktywnego wypoczynku miejsce to idealnie
nadawałoby się do stworzenia strefy aktywności dla seniorów tworząc tym samym spójny
kompleks - „trzech pokoleń”.
Głównym i najbardziej dotkliwym problemem osób starszych jest samotność i brak kontaktu
z drugim człowiekiem. Ta grupa najmocniej zagrożona jest wykluczeniem społecznym. Osoby
samotne w starszym wieku, które wycofują się z aktywności społecznej są bardziej podatne na
depresje i stany chorobowe, choroby demencyjne.
Stworzenie w tej lokalizacji miejsca, gdzie seniorzy mogliby się spotykać, aktywnie
uczestniczyć w życiu społecznym, realizować swoje pasje idealnie dopełnia „misję” tego terenu,
jako miejsca współistnienia kilku pokoleń, co wspiera tak ważną w obecnych czasach integrację
międzypokoleniową.
Na wnioskowanym terenie można stworzyć klub seniora, w którym odbywałyby się spotkania
osób starszych, treningi umysłu, zajęcia sportowe, integracyjne, kółka zainteresowań oraz miejsce
dla działań międzypokoleniowych.
Przy klubie seniora znajdowałoby się miejsce do odpoczynku i aktywności na świeżym
powietrzu - stoliki do gry w szachy i gier planszowych,
- miejsce do ćwiczeń – np. gimnastyka ogólnokondycyjna, joga,
- tory do gry w bule,
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