
 

 

UCHWAŁA NR XVI/132/2016 

RADY GMINY WIELOWIEŚ 

z dnia 3 listopada 2016 r. 

w sprawie zmiany statutu sołectwa Raduń-Borowiany 

Na podstawie art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa 

Rada Gminy Wielowieś 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W Statucie sołectwa Raduń-Borowiany uchwalonym uchwałą Nr XXV/178/05 z dnia 9 czerwca  

2005 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2005 r., Nr 114, poz.  2926 z późn. zm.), wprowadza 

się następujące zmiany: 

1. W § 1, w ust. 4, pkt 1 Statutu otrzymuje nowe brzmienie: 

„1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym”. 

2. § 6 Statutu otrzymuje nowe brzmienie: 

„1. O ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej: 

1) dla prawomocności uchwał zebrania wiejskiego niezbędna jest obecność co najmniej  

10 uprawnionych mieszkańców Sołectwa, 

2) głosowanie odbywa się w sposób jawny. 

2. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się w przypadku, gdy wobec braku quorum, zebranie odbywa się  

w drugim terminie, po upływie 10 minut od pierwszego terminu, a zawiadomienie o nim odpowiada 

wymogom § 4 ust. 6 niniejszego statutu.”. 

3. W § 20 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: 

„2. Do wyborów uzupełniających, o których mowa w ust. 1 stosuje się odpowiednio zasady określone  

w § 12-15 niniejszego statutu.”. 

4. Po rozdziale III Statutu dodaje się Rozdziały IIIa i IIIb w brzmieniu: 

„Rozdział IIIa. 

Zarządzanie i korzystanie z mienia.  

§ 21. 1. Sołectwo może zarządzać i korzystać z mienia komunalnego. 
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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 spraw bieżących związanych z jego 

eksploatowaniem oraz utrzymaniem w stanie niepogorszonym. 

5. Do zwykłego zarządu nie wlicza 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. 

Rozdział IIIb.   

Gospodarka finansowa sołectwa.  

§ 22. 1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy. Obsługę  finansowo-

księgową Sołectwa zapewnia Urząd Gminy Wielowieś. 

2. W przypadku podjęcia przez Radę uchwały o utworzeniu funduszu sołeckiego, zasady 

prowadzenia gospodarki finansowej sołectwa oraz sposób przeznaczenia środków funduszu określa 

ustawa o funduszu sołeckim.  

§ 23. 1. Dochody sołectwa stanowią: 

1) środki przeznaczone w budżecie Gminy dla Sołectwa, 

2) przychody własne Sołectwa pochodzące z najmu i dzierżawy nieruchomości oddanych Sołectwu  

w zarząd oraz organizowanych w nim imprez, 

3) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych na rzecz Sołectwa. 

2. Środki finansowe Sołectwo przeznacza na realizację zadań Sołectwa w szczególności na rzecz 

przedsięwzięć służących polepszeniu życia mieszkańców Sołectwa.”. 

5. Dotychczasowe § 21 i 22 otrzymują nową numerację odpowiednio § 24 i § 25. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielowieś. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodnicząca Rady Gminy 

 

 

Róża Rekus 
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