UCHWAŁA NR………….
RADY GMINY GAWORZYCE
z dnia ………… 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwa Koźlice
Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz. 130) uchwala się,
co następuje:
§ 1.
W uchwale Rady Gminy Gaworzyce Nr V/47/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie
nadania statutu sołectwa Koźlice wprowadza się następujące zmiany:
1)§ 5 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „ 6. W przypadku odmowy realizacji lub braku odpowiedzi
w terminie określonym w §5 ust.5, samorząd mieszkańców wsi może wnieść sprzeciw do rady
gminy, gdy uzna, że istniejący stan lub podjęte rozstrzygnięcia naruszają istotne interesy
mieszkańców. Sprzeciw powinien zawierać opis sprawy i konkretne zarzuty dotyczące
naruszenia interesów mieszkańców.”
2)§ 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej wybranych przez
zebranie wiejskie trwa 5 lat i kończy się z momentem wyboru nowych organów. Pierwsze
zebranie wiejskie, celem dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej zwołuje wójt, nie później
niż 6 miesięcy po wyborach do rady gminy.”
3)§ 26 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Komisja wydaje karty do głosowania na podstawie
sporządzonej listy obecności.”
4)§ 26 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7. Głosowanie w wyborach sołtysa odbywa się przez
postawienie znaku „X” przy nazwisku wyłącznie jednego kandydata, a w przypadku zgłoszenia
jednego kandydata postawienia znaku „X” w kratce oznaczonej słowami „tak” lub „nie”. Głos
jest ważny, gdy na karcie do głosowania postawiono znak „X” przy nazwisku jednego
kandydata. Głos jest nieważny, gdy na karcie postawiono więcej niż jeden znak „X” lub
nie postawiono go wcale.”
5)§ 26 ust. 8 otrzymuje brzmienie: „8. Głosowanie w wyborach do rady sołeckiej odbywa się
przez postawienie na karcie do głosowania znaków „X” przy nazwiskach tylu kandydatów, ilu
członków liczyć będzie rada sołecka. Głos jest ważny, gdy zaznaczono liczbę znaków „X”
odpowiadającą liczbie członków rady, lub mniej. Głos jest nieważny, gdy postawiono na karcie
więcej znaków „X”, niż liczba członków rady sołeckiej lub gdy nie postawiono go wcale”.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego z wyjątkiem § 1 pkt. 2, który stosuje się od kadencji organów
wsi następującej po kadencji w czasie której niniejsza uchwała weszła w życie.
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UZASADNIENIE

Zmiana zapisów ww. statutów dostosowuje wymogi prawne określone w oparciu o art. 35 ust.
3 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz.
130) w zakresie zasad i trybu wyborów organów jednostki pomocniczej. Ma również na celu
doprecyzowanie zasad głosowania w wyborach sołtysa i do rad sołeckich.

