
Uchwała Nr XXXIII/173/2006 z dnia 8 marca 2006 r.

w sprawie przekazania mienia komunalnego

oraz zmiany statutu sołectwa Borysów

Na podstawie art. 6, art. 18 ust. 1 i 2 pkt 7, art. 35, art. 40 ust. 2 pkt 1 i 3 i art.

42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

142, poz. 1591 ze zmianami) - Rada Gminy, na wniosek Komisji Budżetowej,

Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego, po zapoznaniu się z wnioskami

mieszkańców wsi Borysów uchwala, co następuje:

§1

Przekazuje się sołectwu Borysów do zarządzania na czas nieokreślony działkę

mienia komunalnego położoną w Borysowie, oznaczoną w rejestrze ewidencji

gruntów jako działka Nr 437 o powierzchni 0,51 ha.

§2

Przekazanie mienia, o którym mowa w §1 dokonać w formie protokółu zdawczo-

odbiorczego.

§3

Zakres zarządu nad powierzonym mieniem oraz zasady jego wykorzystania

określa Statut Sołectwa Borysów.

§4

W Statucie Sołectwa Borysów, stanowiącym załącznik do uchwały Nr VIII/34/90

Rady Gminy Żyrzyn z dnia 20 listopada 1990 r. w sprawie statutu sołectwa:

Bałtów, Borysów, Cezaryn, Jaworów, Kośmin, Kotliny, Osiny, Parafianka,

Skrudki, Strzyżowice, Wola Osińska, Wilczanka, Zagrody, Żerdź i Żyrzyn

wprowadza się następujące zmiany:

- po części III dodaje się część IIIa w brzmieniu:

"IIIa - Zasady zarządzania i korzystania z mienia komunalnego:

§20a

Mieszkańcy sołectwa zarządzają mieniem komunalnym składającym się z

nieruchomości położonej w Borysowie, oznaczonej w rejestrze ewidencji

gruntów jako działka Nr 437 o powierzchni 0,51 ha.



§20b

Mienie, o którym mowa w §20a stanowi własność gminy Żyrzyn i bez zgody

Rady Gminy nie może być zbyte na rzecz osób trzecich.

§20c

Zebranie wiejskie stosowną uchwałą określi sposób wykorzystania

przekazanego mienia.

§20d

1.Kompetentnym organem w sprawie określenia stawek dotyczących

korzystania z przekazanego mienia jest zebranie wiejskie.

2.Uzyskane środki z tytułu zarządzania przekazanym mieniem stanowią

dochody sołectwa, o którym mowa w §21 ust. 5 Statutu.

§20e

Organy gminy zachowują uprawnienia do kontroli zasad sprawowania przez

sołectwo zarządu nad powierzonym mieniem oraz prawidłowości wykorzystania

uzyskanych dochodów.".

§5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyrzyn.

§6

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego

i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


