
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/283/2012 

RADY GMINY RUDZINIEC 

z dnia 27 września 2012 r. 

w sprawie zmiany statutu sołectwa Ligota Łabędzka  

Na podstawie art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2pkt. 1, art. 42ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym 

(t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142r., poz.1591 z późn. zm.), Rada Gminy Rudziniec, po przeprowadzeniu 

konsultacji z mieszkańcami  

uchwala, co następuje:  

§ 1. W statucie sołectwa Ligota Łabędzka uchwalonego uchwałą Nr XXIII/215/2004 z dnia 28 października 

2004r.(Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2004r.Nr 113, poz. 3239 z późn. zm.) wprowadza się 

następujące zmiany:  

1. Po rozdziale V Statutu dodaje się Rozdział Va w brzmieniu:  

„Rozdział Va  

Zarządzanie i korzystanie z mienia  

1. Sołectwo może zarządzać i korzystać z mienia komunalnego.  

2. Sołectwu mogą być przekazane tylko składniki mienia komunalnego znajdujące się na jego terenie oraz 

służące realizacji zadań sołectwa.  

3. Przekazanie mienia następuje na wspólny wniosek Rady Sołeckiej i Sołtysa.  

4. Sołectwo w stosunku do przekazanego mienia wykonuje czynności zwykłego zarządu, polegające na 

korzystaniu z mienia zgodnie z jego przeznaczeniem, załatwianiu bieżących spraw związanych z jego 

eksploatowaniem oraz utrzymaniem w stanie niepogorszonym.  

5. Do zwykłego zarządu nie zalicza się takich czynności jak:  

1) zbywanie i obciążanie nieruchomości,  

2) zaciąganie pożyczek i kredytów.  

6. Środki finansowe uzyskane z korzystania z przekazanego mienia komunalnego przeznacza się na 

potrzeby sołectwa za pośrednictwem budżetu gminy.  

7. Sołectwo w zakresie zarządzania i korzystania z przekazanego mienia reprezentuje sołtys.”  

2. W § 24 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:  

„3) uzyskanymi z przekazanego mienia”.  

3. Dotychczasowe § 28 i 29 otrzymują numerację § 29 i 30.  

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

Województwa Śląskiego.  

  

 

Przewodniczący Rady 

Gminy  

 

 

Bernard Kukowka 
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