
UCHWAŁA NR XLII/281/2010  

RADY GMINY MIERZĘCICE  

z dnia 21 kwietnia 2010 r.  

 

w sprawie zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Mierzęcice składników mienia komunalnego

do korzystania 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.

Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 

Rada Gminy uchwala 

§  1 .  Składniki mienia komunalnego przekazywane są  jednostkom pomocniczym Gminy Mierzęcice do korzystania na

zasadach określonych w niniejszej uchwale.  

§ 2 .  Przekazywanie składników mienia komunalnego następuje na podstawie uchwały Rady Gminy Mierzęcice, którą

wykonuje Wójt Gminy Mierzęcice. Wniosek o przekazanie mienia komunalnego składa Sołtys na podstawie uchwały

Zebrania Mieszkańców, w której należy podać cele, na jakie mienie ma zostać wykorzystywane.  

§ 3. Składniki mienia komunalnego mogą zostać przekazane wyłącznie na cele statutowe jednostek pomocniczych gminy.  

§ 4. 1. Wójt może przekazać jednostce pomocniczej składniki mienia komunalnego do korzystania w postaci: 

położone na obszarze danej jednostki pomocniczej i nie stanowiące wyposażenia jednostki organizacyjnej gminy.  

2. Wójt może przekazać nieruchomości, które: 

3. Wójt nie może przekazać  jednostce pomocniczej do korzystania gruntów przeznaczonych w planie miejscowym pod

zabudowę  mieszkaniową,  działalnoś ć  gospodarczą  lub inwestycje gminne, a także gruntów objętych projektem planu

zagospodarowania przestrzennego do czasu jego uchwalenia i wejścia w życie.  

§ 5. 1. Podstawą przekazania mienia jest zarządzenie wójta. 

2. Zarządzenie wójta określa szczegółowo składniki mienia komunalnego, które jest przekazywanie jednostkom

pomocniczym oraz cel jego wykorzystywania.  

3. Przekazanie składników mienia komunalnego jednostkom pomocniczym następuje w drodze umowy użyczenia zawartej

na czas nieoznaczony.  

4. Szczegółowe warunki przekazania składników mienia jednostce pomocniczej każdorazowo określi odrębna umowa

użyczenia.  

5. W umowie użyczenia wójt zobowiązany jest zastrzec możliwość natychmiastowego żądania zwrotu składników mienia

przekazanych w użyczenie jednostkom pomocniczym w przypadku, gdy są one użytkowane niezgodnie z celem określonym

w umowie.  

6. Wydanie składników mienia następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego stanowiącego załącznik do umowy

użyczenia.  

7. Protokół zdawczo-odbiorczy podpisuje wójt oraz sołtys.  

§ 6. Wójt prowadzi nadzór nad sposobem wykorzystania mienia przez jednostki pomocnicze.  

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.  

§ 8 .  Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa

Śląskiego.  

1) gruntów,

2) budynków,

3) rzeczy ruchomych,

1) nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi,

2) nie są przedmiotem umów cywilnoprawnych,

3) nie są przeznaczone do zbycia.

Przewodniczący Rady Gminy  

 

Tadeusz Twardoch 
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