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PROJEKT NR XXXIV/228/2021 

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY LELÓW 

z dnia 24 czerwca 2021 r. 

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lelów wotum zaufania 

Na podstawie art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713 z późn. zm.) Rada Gminy Lelów uchwala, co następuje: 

§ 1. Po przeprowadzonej debacie nad Raportem o stanie gminy Lelów za 2020 r. Rada Gminy Lelów 

udziela Wójtowi Gminy Lelów wotum zaufania. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Lelów 

 

 

Władysław Jaworski 
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Projekt nr XXXIV/229/2021 

 

 

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY LELÓW 

z dnia 24 czerwca 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania 

budżetu gminy Lelów za 2020 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 305) Rada Gminy Lelów uchwala, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

gminy Lelów za 2020 r. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Lelów 

 

 

Władysław Jaworski 
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Projekt nr XXXIV/229/2021 

 

 

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY LELÓW 

z dnia 24 czerwca 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania 

budżetu gminy Lelów za 2020 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 305) Rada Gminy Lelów uchwala, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

gminy Lelów za 2020 r. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Lelów 

 

 

Władysław Jaworski 
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Projekt nr XXXIV/230/2021 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY LELÓW 

z dnia 24 czerwca 2021 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lelów 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 305) Rada Gminy Lelów po zapoznaniu się z: 

1) sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2020 r.; 

2) sprawozdaniem finansowym; 

3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Lelów 

sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego; 

4) informacją o stanie mienia komunalnego; 

5) wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lelów w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

Lelów wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lelów, 

uchwala co następuje: 

§ 1. Udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Lelów za 2020 r.  

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Lelów 

 

 

Władysław Jaworski 
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Projekt nr XXXIV/231/2021 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY LELÓW 

z dnia 24 czerwca 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Zbyczyce 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z póżn. zm) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), Rada Gminy Lelów 

u c h w a l a : 

§ 1. Wyrazić zgodę na wydzierżawienie na rzecz Bożeny Kołodziejczyk prowadzącej działalność 

gospodarczą pod nazwą GOLD EKOL na okres 7 lat część nieruchomości składającej się z: ½ z działki nr 

264/7 o pow. 0,9216 ha wraz z wiatą Kłobuck o pow. 280 m 
2 

w obrębie geodezyjnym Zbyczyce, będącej 

własnością Gminy Lelów, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi księgę wieczystą nr 

CZ1M/00022206/6, położonej w Lelowie, przy ul. Koniecpolskiej 9. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Lelów 

 

 

Władysław Jaworski 
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Uzasadnienie 

Dzierżawca zwrócił się z wnioskiem o przedłużenie dotychczasowej umowy dzierżawy. 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 713 z późn. zm.), art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1990) wydzierżawienia nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony Wójt 

może dokonywać wyłącznie za zgodą Rady Gminy. Biorąc pod uwagę fakt, iż dotychczasowy dzierżawca 

wnioskuje o przedłużenie dzierżawy na kolejny okres 7 lat koniecznym jest podjęcie przez Radę Gminy Lelów 

uchwały w przedmiotowej sprawie. 

W związku z powyższym projekt uchwały jest zasadny. 
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Projekt nr XXXIV/232/2021 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY LELÓW 

z dnia 24 czerwca 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w Nakle 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity . Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020  r. poz. 1990 z późn. zm.), Rada Gminy Lelów 

u c h w a l a : 

§ 1. Wyrazić zgodę na wydzierżawienie na rzecz Justyny Suliga, Michała Suliga, Anny Zawalskiej, 

Krzysztofa Zawalskiego prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą 

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „ONLINE” s.c. na okres 5 lat część o powierzchni 25 m
2 
z 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lelów oznaczonej jako działka numer 974/4 o powierzchni 0,07 

ha położonej w obrębie Nakło, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi księgę wieczystą numer 

CZ1M/00048715/5 zabudowanej masztem telekomunikacyjnym. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Lelów 

 

 

Władysław Jaworski 
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Uzasadnienie 

Dzierżawca zwrócił się z wnioskiem o przedłużenie dotychczasowej umowy dzierżawy. 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 713 z późn. zm.), art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1990) wydzierżawienia nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony Wójt 

może dokonywać wyłącznie za zgodą Rady Gminy. Biorąc pod uwagę fakt, iż dotychczasowy dzierżawca 

wnioskuje o przedłużenie dzierżawy na kolejny okres 5 lat koniecznym jest podjęcie przez Radę Gminy Lelów 

uchwały w przedmiotowej sprawie. 

W związku z powyższym projekt uchwały jest zasadny. 
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Projekt nr XXXIV/233/2021 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY LELÓW 

z dnia 24 czerwca 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w Lelowie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z póżn. zm) oraz art. 13 ust. 1ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), Rada Gminy Lelów 

u c h w a l a : 

§ 1. Wyrazić zgodę na wydzierżawienie na rzecz Józefa Pentak na okres 5 lat część o powierzchni 140 m
2
 z

 
 

nieruchomości będącej własnością Gminy Lelów oznaczonej jako działka numer 862 o powierzchni 1,6359 ha 

położonej w obrębie Lelów, niezabudowanej dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi księgę 

wieczystą numer CZ1M/00064118/8. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Lelów 

 

 

Władysław Jaworski 
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Uzasadnienie 

Dzierżawca zwrócił się z wnioskiem o przedłużenie dotychczasowej umowy dzierżawy. 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 713 z późn. zm.), art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1990) wydzierżawienia nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony Wójt 

może dokonywać wyłącznie za zgodą Rady Gminy. Biorąc pod uwagę fakt, iż dotychczasowy dzierżawca 

wnioskuje o przedłużenie dzierżawy na kolejny okres 5 lat koniecznym jest podjęcie przez Radę Gminy Lelów 

uchwały w przedmiotowej sprawie. 

W związku z powyższym projekt uchwały jest zasadny. 


