
UCHWAŁA NR XX/259/20 
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE 

z dnia 7 maja 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie mienia komunalnego Sołectwu Jemielna do zarządzania 
i korzystania 

Na podstawie art. 18 ust. 1,  art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
2020r., poz., 713.) oraz w związku z § 26 ust. 6, 7 i 8 Statutu Sołectwa Jemielna, nadanego Uchwałą nr 
XII/140/19 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu 
Jemielna (Dz. Urz. Woj. Dolno. z 2019r., poz. 5290), po zapoznaniu się z wnioskiem Sołectwa Jemielna z dnia 
17.02.2020 r. oraz opinią Burmistrza Bierutowa z dnia 28.02.2020r., Rada Miejska w Bierutowie uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na przekazanie mienia komunalnego Sołectwu Jemielna stanowiącego nieruchomość 
o numerze ewidencyjnym 56/1 o powierzchni 984 m2 obręb wsi Jemielna, stanowiącą własność Miasta i Gminy 
Bierutów, zabudowaną budynkiem świetlicy do zarządzania i korzystania na czas określony do dnia 
31.12.2024r. z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej Sołectwa z obowiązkiem jej zwrotu 
w stanie niepogorszonym na każde wezwanie Miasta i Gminy Bierutów. 

§ 2. Zasady rozliczania między Miastem i Gminą Bierutów a Sołectwem Jemielna dotyczące przekazania 
mienia, o którym mowa w § 1 określi w drodze Zarządzenia Burmistrz Bierutowa. 

§ 3. Przekazanie mienia komunalnego nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie mienia komunalnego Sołectwu Jemielna do zarządzania

i korzystania.

Miasto i Gmina Bierutów posiada składniki mienia, które mogą zostać przekazane jednostkom
pomocniczym, na ich cele statutowe oraz umożliwiające im podejmowanie inicjatyw lokalnych.
Niniejsza uchwała jest wyrażeniem zgody na przekazanie Sołectwu Jemielna – jednostce pomocniczej
Miasta i Gminy Bierutów mienia komunalnego.

Stosownie do treści art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z
2020 r. poz. 713), do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania
gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej, a także stosownie do treści art. 48 ust. 1 tej ustawy, jednostka
pomocnicza zarządza i korzysta z mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła w
zakresie określonym w statucie.

§ 26 ust. 6, 7 i 8 Statutu Sołectwa Jemielna, nadanego Uchwałą nr XII/140/19 Rady Miejskiej w
Bierutowie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Jemielna (Dz. Urz. Woj. Dolno. z
dnia 2019 r., poz. 5290) ustala również zakres czynności dokonywanych samodzielnie przez jednostkę
pomocniczą w zakresie przysługującego jej mienia.

Biorąc powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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