
/ PROJEKT /  

Uchwała Nr ………………… 

Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia …………………. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/587/18 Rady Miejskiej  

w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia  

Statutu Sołectwa Wojtkówka 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 3, art. 40 ust. 2 pkt 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 

z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Ustrzyk Dolnych – Rada Miejska w Ustrzykach 

Dolnych postanawia, co następuje: 

 

§ 1 

1. W uchwale Nr XLIII/587/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 lutego 

2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wojtkówka zmianie ulega: 

1) § 1 ust. 2 pkt 8) Załącznika nr 1 w ten sposób, że otrzymuje on następujące 

brzmienie: 

„Zebraniu Wiejskim – należy przez to rozumieć ogół mieszkańców sołectwa 

Wojtkówka zamieszkujących stale na jego terenie” 

2) § 5 ust. 1 pkt 6) Załącznika nr 1 w ten sposób, że otrzymuje on następujące 

brzmienie: 

„Ustalanie zadań dla Sołtysa do realizacji” 

3) § 9 ust. 1 pkt 2) lit. a) Załącznika nr 1 w ten sposób, że otrzymuje on 

następujące brzmienie: 

„co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do głosowania na zebraniu,” 

4) § 11 ust. 1 do ust. 4 Załącznika nr 1 w ten sposób, że otrzymuje on 

następujące brzmienie: 

„§ 11 

1. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim 

prawidłowo powiadomieni, zgodnie z § 10 ust. 2 i 3 niniejszego Statutu  

i uczestniczy w nim przynajmniej 1/10 mieszkańców Sołectwa, o których 

mowa w § 8 ust. 2 niniejszego Statutu. 

2. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przeprowadzania wyborów 

uzupełniających oraz podejmowania uchwał w obecności co najmniej 1/10 

uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa, zgodnie z § 8 ust. 3 

niniejszego Statutu. 

3. W przypadku braku kworum określonego w ust. 1 i ust. 2 niniejszego 

paragrafu, drugie zebranie odbywa się po upływie 15 minut od 

wyznaczonego pierwszego terminu zebrania, bez względu na liczbę 

mieszkańców uprawnionych do głosowania. Uchwały podejmowane  

w drugim terminie są wiążące. 



 

 

 

4. Postanowienia ust. 3 niniejszego paragrafu nie dotyczą Zebrania 

Wiejskiego, którego przedmiotem jest podział środków z funduszu 

sołeckiego. W przypadku braku określonego w ust. 1 i ust. 2 niniejszego 

paragrafu kworum, następne zebranie odbywa się po upływie 7 dni od dnia 

wyznaczonego pierwszego terminu zebrania, bez względu na liczbę 

mieszkańców uprawnionych do głosowania. Uchwały podejmowane  

w następnym terminie są wiążące.” 

5) § 12 ust. 1 pkt 4) Załącznika nr 1 w ten sposób, że otrzymuje on następujące 

brzmienie: 

„dokonywanie rocznych ocen działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej w terminie  

do 31 marca następnego roku, zaś w stanie epidemii - w terminie 30 dni od 

dnia zakończenia tego stanu;” 

6) § 20 ust. 1 Załącznika nr 1 w ten sposób, że otrzymuje on następujące 

brzmienie: 

„Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys stosownie do potrzeb 

wynikających z jego bieżącej działalności, nie rzadziej niż raz na kwartał.  

W stanie epidemii, jeżeli odbycie posiedzenia Rady Sołeckiej co najmniej raz 

na kwartał jest niemożliwe lub niecelowe, posiedzenie Rady Sołeckiej może 

odbywać się rzadziej niż raz na kwartał.” 

 

2. W uchwale Nr XLIII/587/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 lutego 

2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wojtkówka: 

1. w § 10 Załącznika nr 1 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. W stanie epidemii, jeżeli odbycie Zebrania Wiejskiego co najmniej dwa 

razy w roku jest niemożliwe lub niecelowe, Zebranie Wiejskie może odbywać 

się rzadziej niż dwa razy w roku.” 

2. w § 16 Załącznika nr 1 po ust. 6 dodaje się ust. 6a: 

„6a. Opiniowanie, w porozumieniu z Radą Sołecką, w sprawach prawa 

własności, użytkowania lub w innych sprawach rzeczowych i majątkowych 

związanych z mieniem gminnym;”. 

 

3. W uchwale Nr XLIII/587/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 lutego 

2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wojtkówka uchyla się § 12 ust. 1 

pkt 9) Załącznika nr 1. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

 

 


