
 

 

UCHWAŁA NR XXXI.197.2012 

RADY GMINY CHOJNÓW 

z dnia 28 grudnia 2012 r. 

w sprawie ustalenia zasad przekazywania sołectwom Gminy Chojnów składników mienia do korzystania  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) uchwala się, co następuje:  

§ 1. Uchwała określa zasady przekazywania sołectwom Gminy Chojnów składników mienia do 

korzystania.  

§ 2. Z wnioskiem o przekazanie sołectwu składników mienia do korzystania występuje do Wójta Gminy 

Chojnów sołtys, po podjęciu w tej sprawie uchwały zebrania wiejskiego.  

1. Z wnioskiem o przekazanie sołectwu składników mienia do korzystania występuje do Wójta Gminy 

Chojnów sołtys, po podjęciu w tej sprawie uchwały zebrania wiejskiego.  

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien wskazywać przeznaczenie składnika mienia, o przekazanie 

którego występuje sołectwo oraz czas i okres przekazania do korzystania.  

3. O przekazaniu sołectwu wskazanego składnika mienia do korzystania rozstrzyga w drodze zarządzenia 

Wójt Gminy Chojnów, po zaakceptowaniu wniosku o którym mowa w ust. 1.  

4. Wójt Gminy Chojnów może wystąpić z wnioskiem o przekazanie sołectwu składników mienia do 

korzystania. Ust. 1 stosuje się odpowiednio.  

5. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 3, określa szczegółowy wykaz składników przekazywanego mienia, 

termin, okres i cel ich przekazania.  

§ 3. Na podstawie zarządzenia o którym mowa w § 2 ust. 3 sporządza się protokół zdawczo- odbiorczy, 

w którym określa się stan techniczny przekazywanego składnika mienia.  

§ 4. 1. Sołectwo korzysta z przekazanego jej mienia zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w zarządzeniu 

oraz z wymogami prawidłowej gospodarki określonymi przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.  

2. Wójtowi Gminy Chojnów przysługuje prawo przeprowadzania kontroli sposobu korzystania przez 

sołectwo z przekazanych jej składników mienia.  

3. W przypadkach uzasadnionych interesem Gminy Chojnów lub jeżeli z ustaleń dokonanych w toku 

kontroli, wynika, że sołectwo nie korzysta z przekazanych jej składników mienia zgodnie z celem, na który 

mienie było przekazane oraz wymogami prawidłowej gospodarki określonymi przez obowiązujące w tym 

zakresie przepisy prawa, Wójt Gminy Chojnów może, w drodze zarządzenia, zadecydować o zwrocie 

przekazanego mienia.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chojnów.  
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§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w miejscach publicznych na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Gminy Chojnów, na stronie internetowej Gminy Chojnów.  

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.  

Przewodniczący Rady: 

A. Pyrz 
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