
ZARZ1\DZENIE NR 42/2017 
WOJTA GMINY SOCHOCIN 

z dnia 22 wrzesnia 2017r. 

w sprawie okreslenia zasad prowadzenia zarz~du i gospodarki skladnikami 
mienia komunalnego przekazanego solectwu do korzystania 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym 

(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z pain. zm.) zarzqdzam, co nastt;puje: 

§1. Wprowadza sit; "Zasady prowadzenia zarzqdu i gospodarki skladnikami mienia 

komunalnego przekazanego solectwu do korzystania" stanowiqce zalqcznik nr 1 do 

niniejszego zarzqdzenia. 

§2. Wprowadza sit; wzar protokolu przekazania mienia komunalnego Solectwu stanowiqcy 

zalqcznik nr 2 niniejszego do niniejszego zarzqdzenia. 

§3. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i podlega ogloszeniu w sposab 

zwyczajowo przyjt;ty. 

WrLC) '~t, _ 
Andrzej// q}llatowski 

S porzljdziI: Sprawdzil pod wzglydem 



Zal'!cznik nr 1 
do ZARZADZENIA NR 42 
wonA GMINY SOCHOCIN 
z dnia 22 wrzesnia 2017 f. 

Zasad prowadzenia zarz~du i gospodarki skladnikami mienia komunalnego 
przekazanego solectwu do korzystania 

Postanowienia ogolne 

§ 1. 1.Gmina moze przekazac solectwu w uzywanie srodki trwale, pozostale srodki trwale 

i wyposazenie. 

2. Solectwo dysponuje mieniem komunalnym przekazanym solectwu w uzywanie, 

3.So1ectwu przekazuje siy uprawnienia mieszcz'!ce siy w zakresie zwyklego zarz'!du mieniem, 


do ktorych nalezy w szczegolnosci: 


1) zalatwianie biez'!cych spraw zwi¥anych z eksploatacj,! mienia, 


2) utrzymanie go w stanie niepogorszonym i uzywanie zgodnie z jego przeznaczeniem, 


3) wykorzystania mienia dla potrzeb solectwa w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb 


mieszkaitcow, 


4) oddanie w uzyczenie mieszkailcom solectwa 


4.Zarz,!dzaj,!c przekazanym mieniem, solectwo nie moze podejmowac takich czynnosci jak: 


zbywanie, obci,!zenie nieruchomosci, czynienie darowizn. 


Sprawowanie zarzlldu mieniem solectwa 

§ 2.1. Zarz'!d nad mieniem przekazanym solectwu w uzywanie sprawuje Soltys i Rada 

Solecka. 

2.W ramach sprawowanego zarz'!du Soltys i Rada Solecka s,! zobowi¥ani do: 

1) zapewnienia wlasciwego uzytkowania mienia oraz zgodnosci,! stanu faktycznego z 

ewidencyjnym; 



2) dbania 0 utrzymanie bezpieczenstwa i zabezpieczenia przed dewastacjq. i kradziezq.; 

3) przygotowanie mienia do okresowych inwentaryzacji i uczestnictwa w ich 

przeprowadzaniu; 

4) protokolamego przekazania przyjytego w uzywanie mienia, osobom obejmujq.cym funkcje 

organ6w solectwa po uplywie kadencji lub w innych okolicznosciach oraz przekazanie 

protokolu W 6jtowi Gminy. 

§ 3 l.Sohys i Rada Solecka sprawujq. nadz6r nad mieniem przyjytym w uzywanie. 

2. Sohys i Rada Solecka nie ponoszq. odpowiedzialnosci za szkody wyrzq.dzone przez osoby 

trzecie. 

§ 4.1.Gmina ma prawo do kontroli stanu przekazanego mienia oraz miejsca, w kt6rym mienie 

siy znajduje. 

2. Kontrola przeprowadzanajest przynajmniej przez dw6ch pracownik6w Urzydu Gminy 


w obecnosci Sohysa lub czlonka Rady Soleckiej. 


3.0soby kontrolujq.ce sporzq.dzajq. protok61 z jej przeprowadzenia. 


§ 5. Z czynnosci przekazania mienia solectwujest sporzq.dzany protok61 zgodnie 

z okreslonym wzorem. 

http:kontrolujq.ce


Zalqcznik nr 2 

do ZARZ1\DZENIA Nr 4212017 

WOJTA GMINY SOCHOCIN 

z dnia 22 wrzeSnia 2017 r. 

Protok61 przekazania rnienia grninnego Solectwu ................. .. ........................ w uzywanie 


sporzqdzony w dniu .............................................. . 


1. Grnina Sochocin reprezentowana przez W 6jta Grniny ......... ...................................... . 


przy kontrasygnacie Skarbnika ......................................................... . 


przekazuje w uzywanie Solectwu .. ........................... .......... .. ,a Solectwo reprezentowane 


przez Sohysa - ........................... ...... ...... ..... .. ......... przyjrnuje nastypujqce srodki trwale, 


pozostrue srodki trwale, wyposaZenie * 


1............................................................................................................................................... , 


2 ... ........... ................................................................................................................................. , 


3 ... ........ ........................................... ... ............................................... ...................................... , 


4 ....... ................................................ ......... ......................................... .................. .................... , 


ujytych w ewidencji grninnej pod pozycjq nr ...... ... ...................... ...... ................. . 


Przekazujqcy w uzywanie Przyjrnujqcy w uzywanie 

*niepotrzebne skreslic 


