
UCHWAŁA XXV/186/2016
RADY GMINY SKOROSZYCE

z dnia 23 grudnia 2016 r.

w sprawie  zmiany uchwały nr XV/100/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 stycznia 2016 r.                            
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mroczkowa

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 7, art. 35 ust.1, art. 40 ust. 2, pkt 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 446 ze zm.), Rada Gminy 
Skoroszyce - po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, uchwala co następuje:

§ 1. 

W uchwale nr XV/100/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 stycznia w sprawie uchwalenia Statutu 
Sołectwa Mroczkowa (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2016 poz. 284) wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 5 ust.2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Rada Sołecka jest podmiotem wspomagającym działalność Sołtysa w funkcjach wykonawczych”;

2) W § 7 w ust. 2 skreśla się pkt 1 i 3:

3) W § 12

a) ust. 1 otrzymują  następujące brzmienie:

„1. Zebranie wiejskie, podczas którego mieszkańcy sołectwa dokonują wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, 
zwołuje Wójt”,

b) ust. 3 otrzymują następujące brzmienie:

„3. Porządek zebrania wiejskiego, podczas którego mieszkańcy sołectwa dokonują wyboru Sołtysa           
i Rady Sołeckiej powinien w szczególności zawierać:

- wybór przewodniczącego zebrania,

- złożenie sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za ostatnią kadencję,

- wybór komisji skrutacyjnej,

- wybór Sołtysa,

- wybór Rady Sołeckiej

- wolne wnioski i zapytania.”,

c) ust. 4 otrzymują następujące brzmienie:

„4. Zebranie wiejskie, podczas którego mieszkańcy sołectwa dokonują wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej 
otwiera i prowadzi do czasu wyboru przewodniczącego Wójt lub wyznaczona przez niego osoba.”.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Id: B3E05995-4E39-4750-9AB9-1757F765A25B. Podpisany Strona 1



§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Skoroszyce

Henryk Sokołowski
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