ZARZĄDZENIE NR 0050.159.2021
BURMISTRZA TOSZKA
z dnia 22 lipca 2021 r.
w sprawie przekazania sołectwu Proboszczowice składników mienia komunalnego
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r.
poz. 713 z późn. zm), w wykonaniu § 3 ust.1 Uchwały Nr XXVI/175/2016 z dnia 27 września 2016r.
w sprawie określenia zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Toszek składników
mienia komunalnego do korzystania oraz w związku z wnioskiem sołectwa Proboszczowice
Burmistrz Toszka
zarządza, co następuje
§ 1. 1. Przekazać do nieodpłatnego korzystania sołectwu Proboszczowice mienie komunalne
w postaci nieruchomości o numerach działek:
1) nr 251/14 obręb Proboszczowice o pow. 0,3530 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi
KW GL1G/00035810/2, na której położony jest budynek gospodarczy,
2) nr 252/15 obręb Proboszczowice o pow. 0,0780 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi
KW GL1G/00035810/2, na której położony jest budynek użytkowy.
2. Przekazać sołectwu Proboszczowice pomieszczenia tj; korytarz (wejście od tarasu), dwa
pomieszczenia socjalne, pomieszczenie świetlicy wiejskiej w budynku posadowionym na działce
nr 252/15 oraz budynku gospodarczego znajdującego się na działce nr 251/14, położonych
w Proboszczowicach przy ulicy Wiejskiej 2, stanowiących własność Gminy Toszek
3. Nieruchomości zostają przekazane sołectwu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz realizację
zadań statutowych sołectwa Proboszczowice.
4. Przekazanie i zwrot nieruchomości określonych w ust. 1 nastąpi na podstawie protokołu zdawczo
- odbiorczego, który będzie zawierał opis nieruchomości i szczegółowy spis wyposażenia świetlicy.
5. Nieruchomość zostaje przekazana sołectwu na czas nieoznaczony.
§ 2. 1. Nieruchomość opisana w § 1 ust. 1 zarządzenia przekazana zostaje do korzystania sołectwu
z obowiązkiem jej zwrotu w stanie niepogorszonym na każde wezwanie Gminy.
2. Przekazaną nieruchomością w imieniu sołectwa zarządza sołtys.
3. Za przedmioty znajdujące się w świetlicy odpowiedzialny jest sołtys.
4. Bieżące koszty utrzymania ponosi sołectwo.
5. Wynajmowanie pomieszczeń świetlicy odbywa się na podstawie umowy zawartej przez
Burmistrza Toszka, po uprzednim ustaleniu terminów i zasad z sołtysem.
6. Dochody i wydatki związane z przedmiotową nieruchomością są dochodami i wydatkami Gminy.
7. Pomieszczenia świetlicy nieodpłatnie udostępnia się podmiotom wskazanym w pkt 3 i 4
Zarządzenia Nr 0050.32.2020 Burmistrza Toszka z dnia 3 lutego 2020r. w sprawie ustalenia minimalnych
stawek czynszu za dzierżawę i najem gruntów oraz za najem lokali użytkowych wchodzących w skład
mienia komunalnego Gminy Toszek z późniejszymi zmianami.
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8. Zasady korzystania z pomieszczeń świetlicy określa regulamin świetlicy przyjęty Uchwałą
Nr XXXII/246/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 marca 2017r. w sprawie ustalenia regulaminu
określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Toszek, ustalenia
regulaminu korzystania z placów zabaw, stanowiących własność Gminy Toszek, ustalenia regulaminu
korzystania z placu miejskiego - Rynek w Toszku, ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk
sportowych "Orlik - 2012", stanowiących własność Gminy Toszek, ustalenia regulaminu targowiska
w Toszku i ustalenia regulaminu cmentarza komunalnego stanowiącego własność Gminy Toszek.
9. Zobowiązać sołtysa sołectwa Proboszczowice do:
1) dbania o należyty stan techniczny przekazanej nieruchomości,
2) utrzymywania czystości i porządku w obrębie przekazanej nieruchomości,
3) zachowania przekazanych nieruchomości w stanie niepogorszonym,
4) korzystania z przekazanej nieruchomości
bezpieczeństwa i higieny pracy,

z zachowaniem

przepisów

przeciwpożarowych,

5) dbania o zabezpieczenie techniczne pomieszczeń przed dewastacją i kradzieżami,
6) prowadzenia rejestru nieodpłatnego udostępniania świetlicy,
7) przygotowania składników
przeprowadzeniu.

mienia

do

okresowych

inwentaryzacji

i uczestniczenia

w ich

10. Sołtys ponosi odpowiedzialność za powierzony sprzęt i urządzenia stanowiące wyposażenie
świetlicy wiejskiej.
§ 3. Zobowiązać sołtysa sołectwa Proboszczowice do nadzorowania
mieszkańców sołectwa zasad określonych w treści zarządzenia.

przestrzegania

przez

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzyć Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Toszka

Grzegorz Kupczyk
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