
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/196/13 

RADY GMINY KAMIENICA 

z dnia 26 lipca 2013 roku 

w sprawie zmiany Statutu Gminy Kamienica. 

Na podstawie art.3 ust. 1,art. 18 ust.2 pkt. 1,art.22 ust.1 oraz art. 40 ust.2 pkt.1,art. 41 ust.1,art.42 ustawy 

z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. z 2013 poz.594/ oraz art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 

2000 r o ogłaszaniu aktów normatywnych /tj. z 2011 r. Dz. U. Nr 197 poz.1172 z póź. zm/ Rada Gminy 

Kamienica uchwala, co następuje:  

§ 1. W Statucie Gminy Kamienica stanowiącym zał. Nr 1 do Uchwały Nr IV/23/03 Rady Gminy Kamienica 

z dnia 10 lutego 2003 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kamienica zmienionym: Uchwałą Nr V/31/07 

Rady Gminy Kamienica z dnia 29 marca 2007 r., Uchwałą Nr XXI/127/09 Rady Gminy Kamienica z 30 marca 

2009 r. Uchwałą Nr XXIV/168/09 Rady Gminy Kamienica z dnia 29 października 2009 r. wprowadza się 

następujące zmiany:  

1. § 18 ust.2 pkt.10 otrzymuje nowe brzmienie:  

„ust.2 pkt 10 zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania  

lub wynajmowania na czas oznaczony; dłuższy niż 3  lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy 

szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku,  

gdy po umowie zawartej na czas nieoznaczony do 3  lat strony zawierają kolejne umowy, których 

przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych 

czynności wyłącznie za zgodą rady gminy”. 

2. W załączniku Nr 3  do statutu Gminy Kamienica WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 

GMINY KAMIENICA dodaje się pkt 12. w brzmieniu: 

„12.  Gimnazjum w Zalesiu”. 

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Kamienica  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego.  

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

Stefan Kuchnia 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 5 sierpnia 2013 r.

Poz. 4975
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