„Projekt”

UCHWAŁA Nr XXIX/…./2017
RADY GMINY SIERADZ
z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie określenia zasad przekazywania sołectwom składników mienia
komunalnego do korzystania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948,
z 2017r. poz.730) - uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa zasady przekazywania sołectwom Gminy Sieradz
składników mienia komunalnego do korzystania celem realizacji zadań tych jednostek.
§ 2. Przedmiotem przekazania sołectwu może być mienie komunalne w postaci
ruchomości jak i nieruchomości.
§ 3. Mienie przekazywane sołectwom powinno służyć:
1) realizacji statutowych zadań sołectwa;
2) prowadzeniu działalności kulturalnej, edukacyjnej, sportowej;
3) integracji środowiska lokalnego.
§ 4. 1. Przekazanie sołectwu składników mienia komunalnego może nastąpić:
1) z inicjatywy Wójta Gminy Sieradz;
2) na wniosek sołectwa reprezentowanego przez Sołtysa, skierowany do Wójta Gminy
Sieradz i poparty uchwałą zebrania wiejskiego, która powinna określać składniki
mienia, o przekazanie których wnioskuje sołectwo oraz cel lub cele na jakie mienie
będzie wykorzystywane.
2. W przypadku wniosku o przekazanie mienia ruchomego uchwała zebrania
wiejskiego nie jest wymagana.
§ 5. 1. O przekazaniu sołectwu mienia komunalnego do korzystania i o jego
zwrocie rozstrzyga Wójt Gminy Sieradz w drodze zarządzenia .
2. Wydanie i zwrot mienia następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego
określającego przekazywanie mienia oraz jego stan techniczny. Protokół podpisywany
jest przez Sołtysa oraz Wójta Gminy Sieradz lub upoważnioną przez niego osobę.
3. Przekazanie mienia do korzystania następuje na czas nieokreślony, chyba że
konkretny stan faktyczny uzasadnia przekazanie na czas określony.

§ 6. Zwrot przekazanego sołectwu mienia następuje:
1) z inicjatywy Wójta Gminy Sieradz, w szczególności z uwagi na wykorzystywanie
niezgodnie z jego przeznaczeniem;
2) na wniosek sołectwa do którego dołączona jest uchwała zebrania wiejskiego, gdy
przekazane mu mienie stało się zbędne.
§ 7. Wójt Gminy Sieradz sprawuje nadzór nad
wykorzystywania mienia komunalnego przekazanego sołectwu.

prawidłowością

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieradz.
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

