UCHWAŁA NR V/38/2019
RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA
z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie określenia zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Mieroszów składników mienia
gminnego do korzystania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U z 2018 r. poz.
994 z późn. zm.) Rada Miejska Mieroszowa uchwala, co następuje:
§ 1. Burmistrz Mieroszowa przekazuje jednostkom pomocniczym Gminy Mieroszów składniki mienia
gminnego do korzystania według zasad określonych w niniejszej uchwale.
§ 2. Przedmiotem przekazania sołectwu może być mienie gminne w postaci ruchomości i nieruchomości.
§ 3. Mienie gminne może być przekazane jednostkom pomocniczym na cele służące ich mieszkańcom
i realizowane na obszarze danej jednostki pomocniczej, a w szczególności na:
1) realizację statutowych zadań sołectwa;
2) prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, sportowej;
3) integrację środowiska lokalnego.
§ 4. 1. Przekazanie sołectwu składników mienia gminnego może nastąpić na wniosek sołectwa
reprezentowanego przez sołtysa, skierowany do Burmistrza Mieroszowa i poparty uchwałą zebrania wiejskiego.
2. Wniosek i uchwała, o których mowa w ust. 1, określają składniki mienia i cele, na jakie przekazywane
mienie ma być wykorzystywane.
3. W przypadku wniosku o przekazanie mienia ruchomego uchwała zebrania wiejskiego nie jest wymagana.
§ 5. Burmistrz Mieroszowa może z własnej inicjatywy przekazać jednostce pomocniczej składniki mienia do
korzystania.
§ 6. 1. Przekazanie mienia do korzystania następuje poprzez oddanie jego składników w użyczenie jednostce
pomocniczej na czas nieoznaczony lub na czas oznaczony.
2. O przekazaniu jednostce pomocniczej wskazanego składnika mienia do korzystania decyduje Burmistrz
Mieroszowa w drodze zarządzenia.
3. Wydanie i zwrot mienia następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego określającego
przekazywane mienie oraz jego stan techniczny. Protokół podpisywany jest przez Sołtysa i Burmistrza Mieroszowa
lub upoważnioną przez niego osobę.
§ 7. Zwrot przekazanego sołectwu mienia następuje:
1) z inicjatywy Burmistrza Mieroszowa, w szczególności z uwagi na wykorzystywanie mienia niezgodnie z jego
przeznaczeniem;
2) na wniosek sołectwa, któremu przekazane mienie stało się zbędne.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieroszowa.
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§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady
Violetta Kopka
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Uzasadnienie
Gmina Mieroszów posiada składniki mienia, które mogą zostać przekazane jednostkom pomocniczym, na ich cele
statutowe oraz umożliwiające im podejmowanie inicjatyw lokalnych, urządzanie, na terenie ich działania, m.in.
placów zabaw, miejsc wypoczynku i rekreacji, które służą ich mieszkańcom. Niniejsza uchwała reguluje ogólne
zasady przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Mieroszów mienia komunalnego. Stosownie do art. 18,
ust.2 pkt 7 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2018 r. poz. 994), do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej
należy ustalenie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do
korzystania oraz przekazywania środkow na realizację zadań przez te jednostki. Z uwagi na powyższe podjęcie
przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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