
Uchwała Nr XI-82-96 
                               Rady Gminy w Murowie z dnia 22 lutego 1996 r. 
 
w sprawie:  dokonania zmian w statutach sołectw gminy Murów

Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
terytorialnym (Dz.U. Nr 16, poz. 95, nr 32, poz.191, Nr 34, poz.199, Nr 43, poz.253, Nr 89, 
poz.518, z 1991 r.Nr 4, poz.18, Nr 110, poz.473, z 1992 r.Nr 85, poz.428 i Nr 100, poz.593, z 
1995 r.Nr 74, poz.368, Nr 124, poz.601) Rada Gminy w Murowie w załącznikach do uchwały 
Nr IX/44/91 Rady Gminy w Murowie z dnia 21 marca 1991 r. wprowadza następujące 
zmiany:

1) § 15 ust.1-4 otrzymuje brzmienie

„1. Rada Gminy przekazuje w zarząd zwykły organom sołectwa mienie komunalne położone 
na obszarze sołectwa wg odrębnego wykazu, stanowiącego załącznik do statutu.
2. Przez Zarząd zwykły należy rozumieć:

- utrzymanie przekazanego mienia w stanie niepogorszonym,
- załatwianie bieżących spraw związanych ze zwykłą eksploatacją przekazanego

              mienia w ramach aktualnego przeznaczenia,
- oddawanie w najem lub dzierżawę lokalu, obiektów, terenów i osiąganie z tego

              tytułu korzyści materialnych.
3. Ze zwykłego zarządu wyklucza się: zbywanie i obciążanie nieruchomości, zaciąganie 
pożyczek i zobowiązań wekslowych, czynienia darowizn, przyjmowanie lub zrzekanie się 
spadków.
4. Sołectwo prowadzi zarząd mieniem w granicach umocowania we własnym imieniu i na 
własny rachunek.” 

2) § 17 ust.1-6 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody sołectwa tworzą:
a) Udział w budżecie gminy Murów, 
b) przychody własne sołectwa pochodzące z zarządu powierzonego mienia 

komunalnego,
c) dotacje celowe z budżetu gminy (głównie zadania remontowo-inwestycyjne),
d) dobrowolne wpłaty pieniężne osób fizycznych i prawnych.

2. Sołectwo tworzy własny roczny  plan rzeczowo-finansowy a na jego podstawie prowadzi 
samodzielne gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.
3. Powiązanie planu rzeczowo-finansowego sołectwa z budżetem gminy polega na tym, że 
Rada Gminy plan ten zatwierdza i przyjmuje jako składnik własnego budżetu. Księgowość 
dochodów i wydatków sołectwa prowadzi Urząd Gminy.
4. Wpływy sołectwa przyjmowane są na kwitariusz przychodów wydany przez gminę, a 
następnie wpłacone na konto dochodów budżetu gminy.
5. Wydatki sołectwa nie mogą przekroczyć kwot zatwierdzonych w planie rzeczowo-
finansowym. Wydatki mogą być realizowane w formie bezgotówkowej (rachunki wystawione 
na Urząd Gminy) lub gotówkowej w formie pobranej zaliczki.
6. Zaliczka może być pobrana w szczególnych przypadkach (np.pilny zakup). Rozliczenie 
musi nastąpić w danym kwartale. Nierozliczenie pobranej zaliczki spowoduje blokadę 
wszystkich wydatków sołectwa.”

3) Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.
4) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


