
UCHWAŁA NR XV/147/2015
RADY GMINY LELÓW

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie zasad przekazywania sołectwom Gminy Lelów składników mienia do korzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1515 ) Rada Gminy Lelów uchwala:

§ 1. Zasady przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Lelów składników mienia do korzystania.

§ 2. Składnikami mienia przekazanymi sołectwu do korzystania mogą być: grunty (zabudowane i 
niezabudowane), budynki, budowle i lokale użytkowe, rzeczy ruchome położone na obszarze danego sołectwa i nie 
stanowiące wyposażenia jednostki organizacyjnej gminy.

§ 3. 1. Przekazanie sołectwu składników mienia komunalnego do korzystania następuje na wniosek sołectwa.

2. Z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, występuje do Wójta Gminy Lelów sołtys na podstawie uchwały 
zebrania wiejskiego.

3. Uchwała zebrania wiejskiego powinna wskazywać:

1) składniki mienia, o których przekazanie sołectwo wnioskuje;

2) cel na jaki przekazane mienie ma zostać wykorzystane.

4. Uchwała zebrania wiejskiego, o której mowa w ust. 2, nie jest wymagana w przypadku wniosku sołectwa o 
przekazanie rzeczy ruchomych.

§ 4. Mienie przekazywane poszczególnym sołectwom powinno służyć w szczególności:

1) prowadzeniu statutowej działalności sołectwa;

2) rozwojowi samorządowych inicjatyw lokalnych;

4) tworzeniu warunków do integracji środowiska lokalnego.

§ 5. Wójt może przekazać sołectwu składniki mienia, które:

1) będą wykorzystywane na cele związane z zaspokojeniem potrzeb lokalnych wszystkich mieszkańców sołectwa;

2) nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi;

3) nie są przedmiotem umów cywilno-prawnych;

4) nie są przeznaczone do zbycia;

5) mają uregulowany stan prawny.

§ 6. Nie mogą być przedmiotem przekazania grunty niezabudowane przeznaczone w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową, działalność gospodarczą lub pod inwestycje 
gminne.

§ 7. 1. O przekazaniu sołectwu wskazanego składnika mienia do korzystania a także o jego zwrocie rozstrzyga 
Wójt Gminy Lelów w drodze zarządzenia.

2. Przekazanie sołectwu oraz zwrot mienia wskazanego w zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1, następuje na 
podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisywanego przez Wójta Gminy Lelów oraz sołtysa.

§ 8. Mienie przekazywane jest na czas nieokreślony, chyba że we wniosku określony został czas, przez jaki 
sołectwo zamierza korzystać z objętego wnioskiem mienia.

§ 9. Zwrot przekazanego sołectwu mienia może nastąpić:

1) z inicjatywy Wójta Gminy Lelów

2) na uzasadniony wniosek sołectwa zawarty w uchwale zebrania wiejskiego.
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§ 10. Nadzór nad prawidłowością wykorzystywania powierzonego sołectwom mienia prowadzi Wójt Gminy 
Lelów.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Lelów

Władysław Jaworski
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