
UCHWAŁA NR 158/XVI/2020 
RADY GMINY WŁODOWICE 

z dnia 23 czerwca 2020 r. 

w sprawie wyrażenia woli powierzenia zarządu nad nieruchomością stanowiacą ruiny pałacu na rzecz 
Stowarzyszenia "Dla Gminy Włodowice" 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt a) Ustawy o samorządzie gminnym w zw. z art. 40 ust.2 pkt 3 i 4 u.s.g. §19 
ust.1 i 2 Statutu Gminy Włodowice 

Rada Gminy Włodowice uchwala, co następuje: 

§ 1.  Gmina Włodowice postanawia, po przejęciu od Skarbu Państwa nieruchomości położonej we 
Włodowicach, na której znajdują się ruiny zespołu pałacowego z XVIII wieku, powierzyć częściowy zarząd 
nad przejętym majątkiem w drodze darowizny od Skarbu Państwa Stowarzyszeniu "Dla Gminy Włodowice”. 

§ 2.  Stowarzyszenie, o którym mowa w §1 będzie zarządzało majątkiem w następujących obszarach i w 
granicach niżej wymienionych celów: 

1. Upowszechnianie wiedzy o historii gminy Włodowice i regionu Jury Krakowsko-Częstochowskiej, 

2. Prowadzenie zapisów wydarzeń kulturalnych i historycznych oraz innych inicjatyw związanych z gminą, 

3. Promowanie walorów historycznych, turystycznych i przyrodniczych Gminy Włodowice i okolic, 

4. Prowadzenie zapisów wydarzeń kulturalnych i historycznych oraz innych inicjatyw związanych z gminą, 

5. Ochrona i zabezpieczenie zabytków oraz dóbr kultury materialnej i naturalnej Gminy Włodowice. 

§ 3.  Zarząd powierzonym mieniem, w granicach o których mowa w §2 będzie nieodpłatny. 

§ 4.  Gmina Włodowice i Stowarzyszenie „Dla Gminy Włodowice” są zobowiązane, w terminie 30 dni od 
dnia powzięcia uchwały, określić szczegółowe zasady zarządu powierzonym mieniem. 

§ 5.  Powierzenie zarządu majątkiem może zostać w każdym czasie odwołane, na mocy uchwały Rady 
Gminy. 

§ 6.  Uchwała będzie finansowana ze środków własnych Gminy Włodowice. 

§ 7.  Organem odpowiedzialnym za wykonanie uchwały jest Wójt Gminy Włodowice. 

§ 8.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego, nie wcześniej niż 30 dni od nabycia powierzonego mienia przez Gminę Włodowice. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Stanisław Ibek 
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UZASADNIENIE

Uchwały Rady Gminy Włodowice w sprawie woli powierzenia zarządu ruin pałacu na rzecz

Stowarzyszenia „Dla Gminy Włodowice”

Podjęcie uchwały ma na celu podział obowiązków w zakresie dysponowania mieniem jednostki samorządu

terytorialnego pomiędzy Gminą Włodowice a Stowarzyszeniem „Dla Gminy Włodowice”.

W pierwszej kolejności dostrzec wypada, że Stowarzyszenie funkcjonuje w Gminie od kilku lat. Powstało z

inicjatywy mieszkańców głównie po to aby podjąć próbę ocalenia i zabezpieczenia pozostałości, która

świadczy o bogatej historii Włodowic. Działalność stowarzyszenia z roku na rok przyczynia się do

promowania Gminy Włodowice nie tylko wewnątrz lokalnej społeczności ale pozytywny odbiór działań

Stowarzyszenia jest dostrzegalny także na zewnątrz, nie wykluczając mieszkańców całej aglomeracji

Śląskiej.

W związku z tym, że Gmina Włodowice nie zamierza wyodrębniać ani powołać jednostki zobowiązanej do

zarządzania nabytym mieniem, ruinami pałacu – powierzenie zarządu na rzecz Stowarzyszenia ma

uzasadnione podstawy.

Powierzenie przyjętego mienia przysporzy Gminie Włodowice pozytywne korzyści, nie tylko ekonomiczne

ale także organizacyjno – administracyjne.

Z punktu widzenia finansów Gminy Włodowice podjęcie i wejście w życie uchwały uchwały należy ocenić

pozytywnie. Gmina może dofinansować działania Stowarzyszenia, przekazując na ten cel dotacje,

darowizny itp. ze środków własnych.

Wobec konieczności zachowania proporcji między uprawnieniami i obowiązkami gminy, których to relacji

nie sposób określić w drodze uchwały, zasadnym jest wpisanie w § 4 uchwały, że strony uregulują ten

obszar odrębnie, na mocy wzajemnego porozumienia, regulaminu itp.

Powierzenie zarządu mieniem może być w każdym czasie odwołane, co zapewni § 5 uchwały, jak również

prawa i obowiązki wynikające z zasad wzajemnej współpracy opisanych w § 4.

Mając na względzie powyższe, podjęcie uchwały jest prawnie, ekonomicznie i społecznie uzasadnione.
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