
UCHWAŁA NR V/41/19
RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW

z dnia 22 marca 2019 r.

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Brutus

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506), Rada Gminy Kiełczygłów uchwala, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr IV/17/19 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu 
sołectwa Brutus (Dz. Urz. Woj. Łódz., poz. 915) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 ust. 1 skreśla się wyraz „w szczególności”;

2) w § 7 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „wyrażenie opinii w istotnych dla  interesów mieszkańców sołectwa 
sprawach”;

3) w § 11 skreśla się wyraz: „w szczególności”;

4) § 14 otrzymuje brzmienie: „Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa na terenie 
którego zamieszkują”;

5) w § 28 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „odwołania z przyczyn określonych  w § 27 ust. 1”;

6) po § 29 dodaje się § 29a o brzmieniu:

„§ 29a. 1. Sołectwo może przejąć mienie komunalne przekazane odrębnymi uchwałami Rady do korzystania 
w ramach zwykłego zarządu:

1) na wniosek zebrania;

2) z inicjatywy Wójta.

2. Przekazanie Sołectwu mienia następuje na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego ilościowo – 
wartościowego. Sołectwo zobowiązane jest do:

1) dbałości o nie;

2) rozliczania się z niego;

3) w przypadku niedoboru lub powstania w nim szkód z winy zarządzającego - niezwłocznego naprawienia 
szkody.

3. Sołectwo może wynajmować, wydzierżawiać powierzone mienie tylko za zgodą Wójta.

4. W stosunku do przekazanego mienia gminnego Sołectwo wykonuje czynności zwykłego zarządu, 
polegające na:

1) załatwianiu bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia;

2) utrzymywaniu go w stanie nie pogorszonym, w ramach aktualnego przeznaczenia;

3) zachowanie mienia i osiąganiu z niego dochodów, zgodnie z jego przeznaczeniem;

4) transferze dochodów z przekazanego mienia do budżetu gminy.”;

7) po § 29a dodaje się § 29b o brzmieniu:

„29b. Dochodami Sołectwa mogą być również:

a) dobrowolne wpłaty ludności;

b) środki pochodzące z darowizn;

c) inne.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiełczygłów.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zenon Swędrak
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