
 

 

UCHWAŁA NR X/51/2019 

RADY GMINY ŻARNÓW 

z dnia 10 czerwca 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia statutów sołectw 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 i art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2019 r. poz. 506 ze zm.), uchwala się co następuje: 

§ 1. W załącznikach do uchwały Nr VIII/39/2019 Rady Gminy Żarnów z dnia 11 kwietnia 2019 r. w spra-

wie uchwalenia statutów sołectw (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 2990) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w załączniku Nr 1 do uchwały - sołectwo Afryka: 

a) w § 7 ust. 1 i § 11 skreśla się wyrażenie „w szczególności”, 

b) w § 7 ust. 1 pkt 3 skreśla się  wyrażenie „w szczególności projektów rozstrzygnięć organów gminy co do 

planów zagospodarowania przestrzennego sołectwa”, 

c) w § 14 skreśla się wyrażenie „posiadający czynne prawo wyborcze”, 

d) w § 28 ust. 1 skreśla się pkt 2 w brzmieniu: „utraty prawo wybieralności”, 

e) § 31 otrzymuje brzmienie:   

„1. Sołectwo nie prowadzi samodzielnej gospodarki finansowej. 

2. O wyodrębnieniu w budżecie gminy funduszu sołeckiego przesądza Rada Gminy odrębną uchwałą. 

3. Sołectwu może być przekazywane mienie komunalne do korzystania w ramach zwykłego zarządu: 

a) z inicjatywy Wójta Gminy, 

b) na wniosek zebrania wiejskiego. 

4. Korzystanie z mienia komunalnego oznacza używanie mienia do zaspokojenia potrzeb mieszkańców 

sołectwa oraz realizacji zadań sołectwa. 

5. Sołectwo zobowiązane jest do: 

a) dbania o przekazane mienia, 

b) rozliczenia się z niego”; 
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2) w załączniku Nr 2 do uchwały - sołectwo Antoniów: 

a) w § 7 ust. 1 i § 11 skreśla się wyrażenie „w szczególności”, 

b) w § 7 ust. 1 pkt 3 skreśla się  wyrażenie „w szczególności projektów rozstrzygnięć organów gminy co do 

planów zagospodarowania przestrzennego sołectwa”, 

c) w § 14 skreśla się wyrażenie „posiadający czynne prawo wyborcze”, 

d) w § 28 ust. 1 skreśla się pkt 2 w brzmieniu: „utraty prawo wybieralności”, 

e) § 31 otrzymuje brzmienie:   

„1. Sołectwo nie prowadzi samodzielnej gospodarki finansowej. 

2. O wyodrębnieniu w budżecie gminy funduszu sołeckiego przesądza Rada Gminy odrębną uchwałą. 

3. Sołectwu może być przekazywane mienie komunalne do korzystania w ramach zwykłego zarządu: 

a) z inicjatywy Wójta Gminy, 

b) na wniosek zebrania wiejskiego. 

4. Korzystanie z mienia komunalnego oznacza używanie mienia do zaspokojenia potrzeb mieszkańców 

sołectwa oraz realizacji zadań sołectwa. 

5. Sołectwo zobowiązane jest do: 

a) dbania o przekazane mienia, 

b) rozliczenia się z niego”; 

3)  w załączniku Nr 3 do uchwały - sołectwo Bronów: 

a) w § 7 ust. 1 i § 11 skreśla się wyrażenie „w szczególności”, 

b) w § 7 ust. 1 pkt 3 skreśla się  wyrażenie „w szczególności projektów rozstrzygnięć organów gminy co do 

planów zagospodarowania przestrzennego sołectwa”, 

c) w § 14 skreśla się wyrażenie „posiadający czynne prawo wyborcze”, 

d) w § 28 ust. 1 skreśla się pkt 2 w brzmieniu: „utraty prawo wybieralności”, 

e) § 31 otrzymuje brzmienie:   

„1. Sołectwo nie prowadzi samodzielnej gospodarki finansowej. 

2. O wyodrębnieniu w budżecie gminy funduszu sołeckiego przesądza Rada Gminy odrębną uchwałą. 

3. Sołectwu może być przekazywane mienie komunalne do korzystania w ramach zwykłego zarządu: 

a) z inicjatywy Wójta Gminy, 

b) na wniosek zebrania wiejskiego. 

4. Korzystanie z mienia komunalnego oznacza używanie mienia do zaspokojenia potrzeb mieszkańców 

sołectwa oraz realizacji zadań sołectwa. 

5. Sołectwo zobowiązane jest do: 

a) dbania o przekazane mienia, 

b) rozliczenia się z niego”; 

4) w załączniku Nr 4 do uchwały - sołectwo Budków: 

a) w § 7 ust. 1 i § 11 skreśla się wyrażenie „w szczególności”, 

b) w § 7 ust. 1 pkt 3 skreśla się  wyrażenie „w szczególności projektów rozstrzygnięć organów gminy co do 

planów zagospodarowania przestrzennego sołectwa”, 

c) w § 14 skreśla się wyrażenie „posiadający czynne prawo wyborcze”, 
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d) w § 28 ust. 1 skreśla się pkt 2 w brzmieniu: „utraty prawo wybieralności”, 

e) § 31 otrzymuje brzmienie:  

 „1. Sołectwo nie prowadzi samodzielnej gospodarki finansowej. 

2. O wyodrębnieniu w budżecie gminy funduszu sołeckiego przesądza Rada Gminy odrębną uchwałą. 

3. Sołectwu może być przekazywane mienie komunalne do korzystania w ramach zwykłego zarządu: 

a) z inicjatywy Wójta Gminy, 

b) na wniosek zebrania wiejskiego. 

4. Korzystanie z mienia komunalnego oznacza używanie mienia do zaspokojenia potrzeb mieszkańców 

sołectwa oraz realizacji zadań sołectwa. 

5. Sołectwo zobowiązane jest do: 

a) dbania o przekazane mienia, 

b) rozliczenia się z niego”; 

5) w załączniku Nr 5 do uchwały - sołectwo Dłużniewice:  

a) w § 7 ust. 1 i § 11 skreśla się wyrażenie „w szczególności”, 

b) w § 7 ust. 1 pkt 3 skreśla się  wyrażenie „w szczególności projektów rozstrzygnięć organów gminy co do 

planów zagospodarowania przestrzennego sołectwa”, 

c) w § 14 skreśla się wyrażenie „posiadający czynne prawo wyborcze”, 

d) w § 28 ust. 1 skreśla się pkt 2 w brzmieniu: „utraty prawo wybieralności”, 

e) § 31 otrzymuje brzmienie:   

„1. Sołectwo nie prowadzi samodzielnej gospodarki finansowej. 

2. O wyodrębnieniu w budżecie gminy funduszu sołeckiego przesądza Rada Gminy odrębną uchwałą. 

3. Sołectwu może być przekazywane mienie komunalne do korzystania w ramach zwykłego zarządu: 

a) z inicjatywy Wójta Gminy, 

b) na wniosek zebrania wiejskiego. 

4. Korzystanie z mienia komunalnego oznacza używanie mienia do zaspokojenia potrzeb mieszkańców 

sołectwa oraz realizacji zadań sołectwa. 

5. Sołectwo zobowiązane jest do: 

a) dbania o przekazane mienia, 

b) rozliczenia się z niego”; 

6) w załączniku Nr 6 do uchwały - sołectwo Grębenice: 

a) w § 7 ust. 1 i § 11 skreśla się wyrażenie „w szczególności”, 

b) w § 7 ust. 1 pkt 3 skreśla się  wyrażenie „w szczególności projektów rozstrzygnięć organów gminy co do 

planów zagospodarowania przestrzennego sołectwa”, 

c) w § 14 skreśla się wyrażenie „posiadający czynne prawo wyborcze”, 

d) w § 28 ust. 1 skreśla się pkt 2 w brzmieniu: „utraty prawo wybieralności”, 

e) § 31 otrzymuje brzmienie:   

„1. Sołectwo nie prowadzi samodzielnej gospodarki finansowej. 

2. O wyodrębnieniu w budżecie gminy funduszu sołeckiego przesądza Rada Gminy odrębną uchwałą. 

3. Sołectwu może być przekazywane mienie komunalne do korzystania w ramach zwykłego zarządu: 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 3 – Poz. 3707



a) z inicjatywy Wójta Gminy, 

b) na wniosek zebrania wiejskiego. 

4. Korzystanie z mienia komunalnego oznacza używanie mienia do zaspokojenia potrzeb mieszkańców 

sołectwa oraz realizacji zadań sołectwa. 

5. Sołectwo zobowiązane jest do: 

a) dbania o przekazane mienia, 

b) rozliczenia się z niego”; 

7) w załączniku Nr 7 do uchwały - sołectwo Chełsty: 

a) w § 7 ust. 1 i § 11 skreśla się wyrażenie „w szczególności”, 

b) w § 7 ust. 1 pkt 3 skreśla się  wyrażenie „w szczególności projektów rozstrzygnięć organów gminy co do 

planów zagospodarowania przestrzennego sołectwa”, 

c) w § 14 skreśla się wyrażenie „posiadający czynne prawo wyborcze”, 

d) w § 28 ust. 1 skreśla się pkt 2 w brzmieniu: „utraty prawo wybieralności”, 

e) § 31 otrzymuje brzmienie:   

„1. Sołectwo nie prowadzi samodzielnej gospodarki finansowej. 

2. O wyodrębnieniu w budżecie gminy funduszu sołeckiego przesądza Rada Gminy odrębną uchwałą. 

3. Sołectwu może być przekazywane mienie komunalne do korzystania w ramach zwykłego zarządu: 

a) z inicjatywy Wójta Gminy, 

b) na wniosek zebrania wiejskiego. 

4. Korzystanie z mienia komunalnego oznacza używanie mienia do zaspokojenia potrzeb mieszkańców 

sołectwa oraz realizacji zadań sołectwa. 

5. Sołectwo zobowiązane jest do: 

a) dbania o przekazane mienia, 

b) rozliczenia się z niego”; 

8) w załączniku Nr 8 do uchwały - sołectwo Jasion: 

a) w § 7 ust. 1 i § 11 skreśla się wyrażenie „w szczególności”, 

b) w § 7 ust. 1 pkt 3 skreśla się  wyrażenie „w szczególności projektów rozstrzygnięć organów gminy co do 

planów zagospodarowania przestrzennego sołectwa”, 

c) w § 14 skreśla się wyrażenie „posiadający czynne prawo wyborcze”, 

d) w § 28 ust. 1 skreśla się pkt 2 w brzmieniu: „utraty prawo wybieralności”, 

e) § 31 otrzymuje brzmienie:  

 „1. Sołectwo nie prowadzi samodzielnej gospodarki finansowej. 

2. O wyodrębnieniu w budżecie gminy funduszu sołeckiego przesądza Rada Gminy odrębną uchwałą. 

3. Sołectwu może być przekazywane mienie komunalne do korzystania w ramach zwykłego zarządu: 

a) z inicjatywy Wójta Gminy, 

b) na wniosek zebrania wiejskiego. 

4. Korzystanie z mienia komunalnego oznacza używanie mienia do zaspokojenia potrzeb mieszkańców 

sołectwa oraz realizacji zadań sołectwa. 

5. Sołectwo zobowiązane jest do: 
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a) dbania o przekazane mienia, 

b) rozliczenia się z niego”; 

9) w załączniku Nr 9 do uchwały - sołectwo Klew: 

a) w § 7 ust. 1 i § 11 skreśla się wyrażenie „w szczególności”, 

b) w § 7 ust. 1 pkt 3 skreśla się  wyrażenie „w szczególności projektów rozstrzygnięć organów gminy co do 

planów zagospodarowania przestrzennego sołectwa”, 

c) w § 14 skreśla się wyrażenie „posiadający czynne prawo wyborcze”, 

d) w § 28 ust. 1 skreśla się pkt 2 w brzmieniu: „utraty prawo wybieralności”, 

e) § 31 otrzymuje brzmienie:   

„1. Sołectwo nie prowadzi samodzielnej gospodarki finansowej. 

2. O wyodrębnieniu w budżecie gminy funduszu sołeckiego przesądza Rada Gminy odrębną uchwałą. 

3. Sołectwu może być przekazywane mienie komunalne do korzystania w ramach zwykłego zarządu: 

a) z inicjatywy Wójta Gminy, 

b) na wniosek zebrania wiejskiego. 

4. Korzystanie z mienia komunalnego oznacza używanie mienia do zaspokojenia potrzeb mieszkańców 

sołectwa oraz realizacji zadań sołectwa. 

5. Sołectwo zobowiązane jest do: 

a) dbania o przekazane mienia, 

b) rozliczenia się z niego”; 

10) w załączniku Nr 10 do uchwały - sołectwo Klew Kolonia: 

a) w § 7 ust. 1 i § 11 skreśla się wyrażenie „w szczególności”, 

b) w § 7 ust. 1 pkt 3 skreśla się  wyrażenie „w szczególności projektów rozstrzygnięć organów gminy co do 

planów zagospodarowania przestrzennego sołectwa”, 

c) w § 14 skreśla się wyrażenie „posiadający czynne prawo wyborcze”, 

d) w § 28 ust. 1 skreśla się pkt 2 w brzmieniu: „utraty prawo wybieralności”, 

e) § 31 otrzymuje brzmienie:   

„1. Sołectwo nie prowadzi samodzielnej gospodarki finansowej. 

2. O wyodrębnieniu w budżecie gminy funduszu sołeckiego przesądza Rada Gminy odrębną uchwałą. 

3. Sołectwu może być przekazywane mienie komunalne do korzystania w ramach zwykłego zarządu: 

a) z inicjatywy Wójta Gminy, 

b) na wniosek zebrania wiejskiego. 

4. Korzystanie z mienia komunalnego oznacza używanie mienia do zaspokojenia potrzeb mieszkańców 

sołectwa oraz realizacji zadań sołectwa. 

5. Sołectwo zobowiązane jest do: 

a) dbania o przekazane mienia, 

b) rozliczenia się z niego”; 

11) w załączniku Nr 11 do uchwały - sołectwo Ławki: 

a) w § 7 ust. 1 i § 11 skreśla się wyrażenie „w szczególności”, 
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b) w § 7 ust. 1 pkt 3 skreśla się  wyrażenie „w szczególności projektów rozstrzygnięć organów gminy co do 

planów zagospodarowania przestrzennego sołectwa”, 

c) w § 14 skreśla się wyrażenie „posiadający czynne prawo wyborcze”, 

d) w § 28 ust. 1 skreśla się pkt 2 w brzmieniu: „utraty prawo wybieralności”, 

e) § 31 otrzymuje brzmienie:  

 „1. Sołectwo nie prowadzi samodzielnej gospodarki finansowej. 

2. O wyodrębnieniu w budżecie gminy funduszu sołeckiego przesądza Rada Gminy odrębną uchwałą. 

3. Sołectwu może być przekazywane mienie komunalne do korzystania w ramach zwykłego zarządu: 

a) z inicjatywy Wójta Gminy, 

b) na wniosek zebrania wiejskiego. 

4. Korzystanie z mienia komunalnego oznacza używanie mienia do zaspokojenia potrzeb mieszkańców 

sołectwa oraz realizacji zadań sołectwa. 

5. Sołectwo zobowiązane jest do: 

a) dbania o przekazane mienia, 

b) rozliczenia się z niego”; 

12) w załączniku Nr 12 do uchwały - sołectwo Malków: 

a) w § 7 ust. 1 i § 11 skreśla się wyrażenie „w szczególności”, 

b) w § 7 ust. 1 pkt 3 skreśla się  wyrażenie „w szczególności projektów rozstrzygnięć organów gminy co do 

planów zagospodarowania przestrzennego sołectwa”, 

c) w § 14 skreśla się wyrażenie „posiadający czynne prawo wyborcze”, 

d) w § 28 ust. 1 skreśla się pkt 2 w brzmieniu: „utraty prawo wybieralności”, 

e) § 31 otrzymuje brzmienie:   

„1. Sołectwo nie prowadzi samodzielnej gospodarki finansowej. 

2. O wyodrębnieniu w budżecie gminy funduszu sołeckiego przesądza Rada Gminy odrębną uchwałą. 

3. Sołectwu może być przekazywane mienie komunalne do korzystania w ramach zwykłego zarządu: 

a) z inicjatywy Wójta Gminy, 

b) na wniosek zebrania wiejskiego. 

4. Korzystanie z mienia komunalnego oznacza używanie mienia do zaspokojenia potrzeb mieszkańców 

sołectwa oraz realizacji zadań sołectwa. 

5. Sołectwo zobowiązane jest do: 

a) dbania o przekazane mienia, 

b) rozliczenia się z niego”; 

13) w załączniku Nr 13 do uchwały - sołectwo Marcinków: 

a) w § 7 ust. 1 i § 11 skreśla się wyrażenie „w szczególności”, 

b) w § 7 ust. 1 pkt 3 skreśla się  wyrażenie „w szczególności projektów rozstrzygnięć organów gminy co do 

planów zagospodarowania przestrzennego sołectwa”, 

c) w § 14 skreśla się wyrażenie „posiadający czynne prawo wyborcze”, 

d) w § 28 ust. 1 skreśla się pkt 2 w brzmieniu: „utraty prawo wybieralności”, 

e) § 31 otrzymuje brzmienie:   
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„1. Sołectwo nie prowadzi samodzielnej gospodarki finansowej. 

2. O wyodrębnieniu w budżecie gminy funduszu sołeckiego przesądza Rada Gminy odrębną uchwałą. 

3. Sołectwu może być przekazywane mienie komunalne do korzystania w ramach zwykłego zarządu: 

a) z inicjatywy Wójta Gminy, 

b) na wniosek zebrania wiejskiego. 

4. Korzystanie z mienia komunalnego oznacza używanie mienia do zaspokojenia potrzeb mieszkańców 

sołectwa oraz realizacji zadań sołectwa. 

5. Sołectwo zobowiązane jest do: 

a) dbania o przekazane mienia, 

b) rozliczenia się z niego”; 

14) w załączniku Nr 14 do uchwały - sołectwo Miedzna Murowana: 

a) w § 7 ust. 1 i § 11 skreśla się wyrażenie „w szczególności”, 

b) w § 7 ust. 1 pkt 3 skreśla się  wyrażenie „w szczególności projektów rozstrzygnięć organów gminy co do 

planów zagospodarowania przestrzennego sołectwa”, 

c) w § 14 skreśla się wyrażenie „posiadający czynne prawo wyborcze”, 

d) w § 28 ust. 1 skreśla się pkt 2 w brzmieniu: „utraty prawo wybieralności”, 

e) § 31 otrzymuje brzmienie:  

„1. Sołectwo nie prowadzi samodzielnej gospodarki finansowej. 

2. O wyodrębnieniu w budżecie gminy funduszu sołeckiego przesądza Rada Gminy odrębną uchwałą. 

3. Sołectwu może być przekazywane mienie komunalne do korzystania w ramach zwykłego zarządu: 

a) z inicjatywy Wójta Gminy, 

b) na wniosek zebrania wiejskiego. 

4. Korzystanie z mienia komunalnego oznacza używanie mienia do zaspokojenia potrzeb mieszkańców 

sołectwa oraz realizacji zadań sołectwa. 

5. Sołectwo zobowiązane jest do: 

a) dbania o przekazane mienia, 

b) rozliczenia się z niego”; 

15) w załączniku Nr 15 do uchwały - sołectwo Myślibórz: 

a) w § 7 ust. 1 i § 11 skreśla się wyrażenie „w szczególności”, 

b) w § 7 ust. 1 pkt 3 skreśla się  wyrażenie „w szczególności projektów rozstrzygnięć organów gminy co do 

planów zagospodarowania przestrzennego sołectwa”, 

c) w § 14 skreśla się wyrażenie „posiadający czynne prawo wyborcze”, 

d) w § 28 ust. 1 skreśla się pkt 2 w brzmieniu: „utraty prawo wybieralności”, 

e) § 31 otrzymuje brzmienie:   

„1. Sołectwo nie prowadzi samodzielnej gospodarki finansowej. 

2. O wyodrębnieniu w budżecie gminy funduszu sołeckiego przesądza Rada Gminy odrębną uchwałą. 

3. Sołectwu może być przekazywane mienie komunalne do korzystania w ramach zwykłego zarządu: 

a) z inicjatywy Wójta Gminy, 

b) na wniosek zebrania wiejskiego. 
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4. Korzystanie z mienia komunalnego oznacza używanie mienia do zaspokojenia potrzeb mieszkańców 

sołectwa oraz realizacji zadań sołectwa. 

5. Sołectwo zobowiązane jest do: 

a) dbania o przekazane mienia, 

b) rozliczenia się z niego”; 

16) w załączniku Nr 16 do uchwały - sołectwo Nadole: 

a) w § 7 ust. 1 i § 11 skreśla się wyrażenie „w szczególności”, 

b) w § 7 ust. 1 pkt 3 skreśla się  wyrażenie „w szczególności projektów rozstrzygnięć organów gminy co do 

planów zagospodarowania przestrzennego sołectwa”, 

c) w § 14 skreśla się wyrażenie „posiadający czynne prawo wyborcze”, 

d) w § 28 ust. 1 skreśla się pkt 2 w brzmieniu: „utraty prawo wybieralności”, 

e) § 31 otrzymuje brzmienie:   

„1. Sołectwo nie prowadzi samodzielnej gospodarki finansowej. 

2. O wyodrębnieniu w budżecie gminy funduszu sołeckiego przesądza Rada Gminy odrębną uchwałą. 

3. Sołectwu może być przekazywane mienie komunalne do korzystania w ramach zwykłego zarządu: 

a) z inicjatywy Wójta Gminy, 

b) na wniosek zebrania wiejskiego. 

4. Korzystanie z mienia komunalnego oznacza używanie mienia do zaspokojenia potrzeb mieszkańców 

sołectwa oraz realizacji zadań sołectwa. 

5. Sołectwo zobowiązane jest do: 

a) dbania o przekazane mienia, 

b) rozliczenia się z niego”; 

17)  w załączniku Nr 17 do uchwały - sołectwo Niemojowice: 

a) w § 7 ust. 1 i § 11 skreśla się wyrażenie „w szczególności”, 

b) w § 7 ust. 1 pkt 3 skreśla się  wyrażenie „w szczególności projektów rozstrzygnięć organów gminy co do 

planów zagospodarowania przestrzennego sołectwa”, 

c) w § 14 skreśla się wyrażenie „posiadający czynne prawo wyborcze”, 

d) w § 28 ust. 1 skreśla się pkt 2 w brzmieniu: „utraty prawo wybieralności”, 

e) § 31 otrzymuje brzmienie:  

„1. Sołectwo nie prowadzi samodzielnej gospodarki finansowej. 

2. O wyodrębnieniu w budżecie gminy funduszu sołeckiego przesądza Rada Gminy odrębną uchwałą. 

3. Sołectwu może być przekazywane mienie komunalne do korzystania w ramach zwykłego zarządu: 

a) z inicjatywy Wójta Gminy, 

b) na wniosek zebrania wiejskiego. 

4. Korzystanie z mienia komunalnego oznacza używanie mienia do zaspokojenia potrzeb mieszkańców 

sołectwa oraz realizacji zadań sołectwa. 

5. Sołectwo zobowiązane jest do: 

a) dbania o przekazane mienia, 

b) rozliczenia się z niego”; 
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18) w załączniku Nr 18 do uchwały - sołectwo Paszkowice: 

a) w § 7 ust. 1 i § 11 skreśla się wyrażenie „w szczególności”, 

b) w § 7 ust. 1 pkt 3 skreśla się  wyrażenie „w szczególności projektów rozstrzygnięć organów gminy co do 

planów zagospodarowania przestrzennego sołectwa”, 

c) w § 14 skreśla się wyrażenie „posiadający czynne prawo wyborcze”, 

d) w § 28 ust. 1 skreśla się pkt 2 w brzmieniu: „utraty prawo wybieralności”, 

e) § 31 otrzymuje brzmienie:   

„1. Sołectwo nie prowadzi samodzielnej gospodarki finansowej. 

2. O wyodrębnieniu w budżecie gminy funduszu sołeckiego przesądza Rada Gminy odrębną uchwałą. 

3. Sołectwu może być przekazywane mienie komunalne do korzystania w ramach zwykłego zarządu: 

a) z inicjatywy Wójta Gminy, 

b) na wniosek zebrania wiejskiego. 

4. Korzystanie z mienia komunalnego oznacza używanie mienia do zaspokojenia potrzeb mieszkańców 

sołectwa oraz realizacji zadań sołectwa. 

5. Sołectwo zobowiązane jest do: 

a) dbania o przekazane mienia, 

b) rozliczenia się z niego”; 

19)  w załączniku Nr 19 do uchwały - sołectwo Pilichowice: 

a) w § 7 ust. 1 i § 11 skreśla się wyrażenie „w szczególności”, 

b) w § 7 ust. 1 pkt 3 skreśla się  wyrażenie „w szczególności projektów rozstrzygnięć organów gminy co do 

planów zagospodarowania przestrzennego sołectwa”, 

c) w § 14 skreśla się wyrażenie „posiadający czynne prawo wyborcze”, 

d) w § 28 ust. 1 skreśla się pkt 2 w brzmieniu: „utraty prawo wybieralności”, 

e) § 31 otrzymuje brzmienie:  

„1. Sołectwo nie prowadzi samodzielnej gospodarki finansowej. 

2. O wyodrębnieniu w budżecie gminy funduszu sołeckiego przesądza Rada Gminy odrębną uchwałą. 

3. Sołectwu może być przekazywane mienie komunalne do korzystania w ramach zwykłego zarządu: 

a) z inicjatywy Wójta Gminy, 

b) na wniosek zebrania wiejskiego. 

4. Korzystanie z mienia komunalnego oznacza używanie mienia do zaspokojenia potrzeb mieszkańców 

sołectwa oraz realizacji zadań sołectwa. 

5. Sołectwo zobowiązane jest do: 

a) dbania o przekazane mienia, 

b) rozliczenia się z niego”; 

20)  w załączniku Nr 20 do uchwały - sołectwo Ruszenice: 

a) w § 7 ust. 1 i § 11 skreśla się wyrażenie „w szczególności”, 

b) w § 7 ust. 1 pkt 3 skreśla się  wyrażenie „w szczególności projektów rozstrzygnięć organów gminy co do 

planów zagospodarowania przestrzennego sołectwa”, 

c) w § 14 skreśla się wyrażenie „posiadający czynne prawo wyborcze”, 
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d) w § 28 ust. 1 skreśla się pkt 2 w brzmieniu: „utraty prawo wybieralności”, 

e) § 31 otrzymuje brzmienie:   

„1. Sołectwo nie prowadzi samodzielnej gospodarki finansowej. 

2. O wyodrębnieniu w budżecie gminy funduszu sołeckiego przesądza Rada Gminy odrębną uchwałą. 

3. Sołectwu może być przekazywane mienie komunalne do korzystania w ramach zwykłego zarządu: 

a) z inicjatywy Wójta Gminy, 

b) na wniosek zebrania wiejskiego. 

4. Korzystanie z mienia komunalnego oznacza używanie mienia do zaspokojenia potrzeb mieszkańców 

sołectwa oraz realizacji zadań sołectwa. 

5. Sołectwo zobowiązane jest do: 

a) dbania o przekazane mienia, 

b) rozliczenia się z niego”; 

21)  w załączniku Nr 21 do uchwały - sołectwo Siedlów: 

a) w § 7 ust. 1 i § 11 skreśla się wyrażenie „w szczególności”, 

b) w § 7 ust. 1 pkt 3 skreśla się  wyrażenie „w szczególności projektów rozstrzygnięć organów gminy co do 

planów zagospodarowania przestrzennego sołectwa”, 

c) w § 14 skreśla się wyrażenie „posiadający czynne prawo wyborcze”, 

d) w § 28 ust. 1 skreśla się pkt 2 w brzmieniu: „utraty prawo wybieralności”, 

e) § 31 otrzymuje brzmienie:   

„1. Sołectwo nie prowadzi samodzielnej gospodarki finansowej. 

2. O wyodrębnieniu w budżecie gminy funduszu sołeckiego przesądza Rada Gminy odrębną uchwałą. 

3. Sołectwu może być przekazywane mienie komunalne do korzystania w ramach zwykłego zarządu: 

a) z inicjatywy Wójta Gminy, 

b) na wniosek zebrania wiejskiego. 

4. Korzystanie z mienia komunalnego oznacza używanie mienia do zaspokojenia potrzeb mieszkańców 

sołectwa oraz realizacji zadań sołectwa. 

5. Sołectwo zobowiązane jest do: 

a) dbania o przekazane mienia, 

b) rozliczenia się z niego”; 

22)  w załączniku Nr 22 do uchwały - sołectwo Sielec: 

a) w § 7 ust. 1 i § 11 skreśla się wyrażenie „w szczególności”, 

b) w § 7 ust. 1 pkt 3 skreśla się  wyrażenie „w szczególności projektów rozstrzygnięć organów gminy co do 

planów zagospodarowania przestrzennego sołectwa”, 

c) w § 14 skreśla się wyrażenie „posiadający czynne prawo wyborcze”, 

d) w § 28 ust. 1 skreśla się pkt 2 w brzmieniu: „utraty prawo wybieralności”, 

e) § 31 otrzymuje brzmienie:   

„1. Sołectwo nie prowadzi samodzielnej gospodarki finansowej. 

2. O wyodrębnieniu w budżecie gminy funduszu sołeckiego przesądza Rada Gminy odrębną uchwałą. 

3. Sołectwu może być przekazywane mienie komunalne do korzystania w ramach zwykłego zarządu: 
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a) z inicjatywy Wójta Gminy, 

b) na wniosek zebrania wiejskiego. 

4. Korzystanie z mienia komunalnego oznacza używanie mienia do zaspokojenia potrzeb mieszkańców 

sołectwa oraz realizacji zadań sołectwa. 

5. Sołectwo zobowiązane jest do: 

a) dbania o przekazane mienia, 

b) rozliczenia się z niego”; 

23)  w załączniku Nr 23 do uchwały - sołectwo Skórkowice: 

a) w § 7 ust. 1 i § 11 skreśla się wyrażenie „w szczególności”, 

b) w § 7 ust. 1 pkt 3 skreśla się  wyrażenie „w szczególności projektów rozstrzygnięć organów gminy co do 

planów zagospodarowania przestrzennego sołectwa”, 

c) w § 14 skreśla się wyrażenie „posiadający czynne prawo wyborcze”, 

d) w § 28 ust. 1 skreśla się pkt 2 w brzmieniu: „utraty prawo wybieralności”, 

e) § 31 otrzymuje brzmienie:   

„1. Sołectwo nie prowadzi samodzielnej gospodarki finansowej. 

2. O wyodrębnieniu w budżecie gminy funduszu sołeckiego przesądza Rada Gminy odrębną uchwałą. 

3. Sołectwu może być przekazywane mienie komunalne do korzystania w ramach zwykłego zarządu: 

a) z inicjatywy Wójta Gminy, 

b) na wniosek zebrania wiejskiego. 

4. Korzystanie z mienia komunalnego oznacza używanie mienia do zaspokojenia potrzeb mieszkańców 

sołectwa oraz realizacji zadań sołectwa. 

5. Sołectwo zobowiązane jest do: 

a) dbania o przekazane mienia, 

b) rozliczenia się z niego”; 

24)  w załączniku Nr 24 do uchwały - sołectwo Soczówki: 

a) w § 7 ust. 1 i § 11 skreśla się wyrażenie „w szczególności”, 

b) w § 7 ust. 1 pkt 3 skreśla się  wyrażenie „w szczególności projektów rozstrzygnięć organów gminy co do 

planów zagospodarowania przestrzennego sołectwa”, 

c) w § 14 skreśla się wyrażenie „posiadający czynne prawo wyborcze”, 

d) w § 28 ust. 1 skreśla się pkt 2 w brzmieniu: „utraty prawo wybieralności”, 

e) § 31 otrzymuje brzmienie:   

„1. Sołectwo nie prowadzi samodzielnej gospodarki finansowej. 

2. O wyodrębnieniu w budżecie gminy funduszu sołeckiego przesądza Rada Gminy odrębną uchwałą. 

3. Sołectwu może być przekazywane mienie komunalne do korzystania w ramach zwykłego zarządu: 

a) z inicjatywy Wójta Gminy, 

b) na wniosek zebrania wiejskiego. 

4. Korzystanie z mienia komunalnego oznacza używanie mienia do zaspokojenia potrzeb mieszkańców 

sołectwa oraz realizacji zadań sołectwa. 

5. Sołectwo zobowiązane jest do: 
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a) dbania o przekazane mienia, 

b) rozliczenia się z niego”; 

25)  w załączniku Nr 25 do uchwały - sołectwo Straszowa Wola: 

a) w § 7 ust. 1 i § 11 skreśla się wyrażenie „w szczególności”, 

b) w § 7 ust. 1 pkt 3 skreśla się  wyrażenie „w szczególności projektów rozstrzygnięć organów gminy co do 

planów zagospodarowania przestrzennego sołectwa”, 

c) w § 14 skreśla się wyrażenie „posiadający czynne prawo wyborcze”, 

d) w § 28 ust. 1 skreśla się pkt 2 w brzmieniu: „utraty prawo wybieralności”, 

e) § 31 otrzymuje brzmienie:   

„1. Sołectwo nie prowadzi samodzielnej gospodarki finansowej. 

2. O wyodrębnieniu w budżecie gminy funduszu sołeckiego przesądza Rada Gminy odrębną uchwałą. 

3. Sołectwu może być przekazywane mienie komunalne do korzystania w ramach zwykłego zarządu: 

a) z inicjatywy Wójta Gminy, 

b) na wniosek zebrania wiejskiego. 

4. Korzystanie z mienia komunalnego oznacza używanie mienia do zaspokojenia potrzeb mieszkańców 

sołectwa oraz realizacji zadań sołectwa. 

5. Sołectwo zobowiązane jest do: 

a) dbania o przekazane mienia, 

b) rozliczenia się z niego”; 

26)  w załączniku Nr 26 do uchwały - sołectwo Topolice: 

a) w § 7 ust. 1 i § 11 skreśla się wyrażenie „w szczególności”, 

b) w § 7 ust. 1 pkt 3 skreśla się  wyrażenie „w szczególności projektów rozstrzygnięć organów gminy co do 

planów zagospodarowania przestrzennego sołectwa”, 

c) w § 14 skreśla się wyrażenie „posiadający czynne prawo wyborcze”, 

d) w § 28 ust. 1 skreśla się pkt 2 w brzmieniu: „utraty prawo wybieralności”, 

e) § 31 otrzymuje brzmienie:   

„1. Sołectwo nie prowadzi samodzielnej gospodarki finansowej. 

2. O wyodrębnieniu w budżecie gminy funduszu sołeckiego przesądza Rada Gminy odrębną uchwałą. 

3. Sołectwu może być przekazywane mienie komunalne do korzystania w ramach zwykłego zarządu: 

a) z inicjatywy Wójta Gminy, 

b) na wniosek zebrania wiejskiego. 

4. Korzystanie z mienia komunalnego oznacza używanie mienia do zaspokojenia potrzeb mieszkańców 

sołectwa oraz realizacji zadań sołectwa. 

5. Sołectwo zobowiązane jest do: 

a) dbania o przekazane mienia, 

b) rozliczenia się z niego”; 

27)  w załączniku Nr 27 do uchwały - sołectwo Trojanowice: 

a) w § 7 ust. 1 i § 11 skreśla się wyrażenie „w szczególności”, 
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b) w § 7 ust. 1 pkt 3 skreśla się  wyrażenie „w szczególności projektów rozstrzygnięć organów gminy co do 

planów zagospodarowania przestrzennego sołectwa”, 

c) w § 14 skreśla się wyrażenie „posiadający czynne prawo wyborcze”, 

d) w § 28 ust. 1 skreśla się pkt 2 w brzmieniu: „utraty prawo wybieralności”, 

e) § 31 otrzymuje brzmienie:   

„1. Sołectwo nie prowadzi samodzielnej gospodarki finansowej. 

2. O wyodrębnieniu w budżecie gminy funduszu sołeckiego przesądza Rada Gminy odrębną uchwałą. 

3. Sołectwu może być przekazywane mienie komunalne do korzystania w ramach zwykłego zarządu: 

a) z inicjatywy Wójta Gminy, 

b) na wniosek zebrania wiejskiego. 

4. Korzystanie z mienia komunalnego oznacza używanie mienia do zaspokojenia potrzeb mieszkańców 

sołectwa oraz realizacji zadań sołectwa. 

5. Sołectwo zobowiązane jest do: 

a) dbania o przekazane mienia, 

b) rozliczenia się z niego”; 

28)  w załączniku Nr 28 do uchwały - sołectwo Wierzchowisko: 

a) w § 7 ust. 1 i § 11 skreśla się wyrażenie „w szczególności”, 

b) w § 7 ust. 1 pkt 3 skreśla się  wyrażenie „w szczególności projektów rozstrzygnięć organów gminy co do 

planów zagospodarowania przestrzennego sołectwa”, 

c) w § 14 skreśla się wyrażenie „posiadający czynne prawo wyborcze”, 

d) w § 28 ust. 1 skreśla się pkt 2 w brzmieniu: „utraty prawo wybieralności”, 

e) § 31 otrzymuje brzmienie: 

„1. Sołectwo nie prowadzi samodzielnej gospodarki finansowej. 

2. O wyodrębnieniu w budżecie gminy funduszu sołeckiego przesądza Rada Gminy odrębną uchwałą. 

3. Sołectwu może być przekazywane mienie komunalne do korzystania w ramach zwykłego zarządu: 

a) z inicjatywy Wójta Gminy, 

b) na wniosek zebrania wiejskiego. 

4. Korzystanie z mienia komunalnego oznacza używanie mienia do zaspokojenia potrzeb mieszkańców 

sołectwa oraz realizacji zadań sołectwa. 

5. Sołectwo zobowiązane jest do: 

a) dbania o przekazane mienia, 

b) rozliczenia się z niego”; 

29) w załączniku Nr 29 do uchwały - sołectwo Zdyszewice: 

a) w § 7 ust. 1 i § 11 skreśla się wyrażenie „w szczególności”, 

b) w § 7 ust. 1 pkt 3 skreśla się  wyrażenie „w szczególności projektów rozstrzygnięć organów gminy co do 

planów zagospodarowania przestrzennego sołectwa”, 

c) w § 14 skreśla się wyrażenie „posiadający czynne prawo wyborcze”, 

d) w § 28 ust. 1 skreśla się pkt 2 w brzmieniu: „utraty prawo wybieralności”, 

e) § 31 otrzymuje brzmienie:   
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„1. Sołectwo nie prowadzi samodzielnej gospodarki finansowej. 

2. O wyodrębnieniu w budżecie gminy funduszu sołeckiego przesądza Rada Gminy odrębną uchwałą. 

3. Sołectwu może być przekazywane mienie komunalne do korzystania w ramach zwykłego zarządu: 

a) z inicjatywy Wójta Gminy, 

b) na wniosek zebrania wiejskiego. 

4. Korzystanie z mienia komunalnego oznacza używanie mienia do zaspokojenia potrzeb mieszkańców 

sołectwa oraz realizacji zadań sołectwa. 

5. Sołectwo zobowiązane jest do: 

a) dbania o przekazane mienia, 

b) rozliczenia się z niego”; 

30)  w załączniku Nr 30 do uchwały - sołectwo Żarnów: 

a) w § 7 ust. 1 i § 11 skreśla się wyrażenie „w szczególności”, 

b) w § 7 ust. 1 pkt 3 skreśla się  wyrażenie „w szczególności projektów rozstrzygnięć organów gminy co do 

planów zagospodarowania przestrzennego sołectwa”, 

c) w § 14 skreśla się wyrażenie „posiadający czynne prawo wyborcze”, 

d) w § 28 ust. 1 skreśla się pkt 2 w brzmieniu: „utraty prawo wybieralności”, 

e) § 31 otrzymuje brzmienie:   

„1. Sołectwo nie prowadzi samodzielnej gospodarki finansowej. 

2. O wyodrębnieniu w budżecie gminy funduszu sołeckiego przesądza Rada Gminy odrębną uchwałą. 

3. Sołectwu może być przekazywane mienie komunalne do korzystania w ramach zwykłego zarządu: 

a) z inicjatywy Wójta Gminy, 

b) na wniosek zebrania wiejskiego. 

4. Korzystanie z mienia komunalnego oznacza używanie mienia do zaspokojenia potrzeb mieszkańców 

sołectwa oraz realizacji zadań sołectwa. 

5. Sołectwo zobowiązane jest do: 

a) dbania o przekazane mienia, 

b) rozliczenia się z niego”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Łódzkiego.  

  

 Przewodnicząca Rady Gminy Żarnów 

 

 

Joanna Grodzicka 
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