UCHWAŁA NR XIV/88/16
RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE
z dnia 11 marca 2016 r.
w sprawie zmiany statutu sołectwa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i poz. 1890) po przeprowadzeniu
konsultacji z mieszkańcami - uchwala się, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr III/31/03 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie nadania statutu
sołectwom (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 29, poz. 729), w załączniku Nr 6 dotyczącym statutu sołectwa Chrołowice
wprowadza się zmiany w sposób następujący:
1) po § 21 dodaje się rozdział „IIIA. Zasady korzystania z mienia komunalnego” w brzmieniu:
„§ 21a. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego, przekazanego przez Burmistrza Drohiczyna na
zasadach określonych w niniejszym statucie.
§ 21b. Bieżący zarząd mieniem komunalnym Sołectwa należy do Sołtysa.
§ 21c. Sołectwo ma prawo organizowania na swoim terenie imprez kulturalno-sportowych, wystaw,
koncertów, konkursów w ramach powszechnie obowiązujących przepisów.
§ 21d. 1. Sołectwu przyznaje się uprawnienia mieszczące się w zakresie zwykłego zarzadu oraz decyzję w
sprawie wynajmowania lub wydzierżawiania przekazanego mienia.
2. Sołectwu przyznaje sie uprawnienia do prowadzenia gospodarki rolno-leśnej na przekazanych
nieruchomościach.
3. Dochody finansowe pochodzące z wynajmu, dzierżawy, sprzedaży drewna, sprzedaży produktów
rolnych, zwykłego zarzadu lub organizacji imprez kulturalno-sportowych powiększają fundusz Sołectwa.
4. Pożytki niefinansowe uzyskiwane z działalności wymienionej w punktach 1 i 2 przeznaczone są na
bieżącą działalność Sołectwa.
§ 21e. Decyzję w sprawie innego niż wymieniony w § 21d pkt 4 przeznaczenia pożytków niefinansowych
osiąganych z tytułu prowadzenia działalności wymienionej w § 21d w tym gospodarki rolno-leśnej (np.
sposób rozdysponowania pozyskanego drewna - sprzedaż lub podział pomiędzy mieszkańców Sołectwa)
podejmuje zebranie wiejskie.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drohiczyna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
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