
UCHWAŁA NR XIII/113/2015
RADY GMINY ZARSZYN

z dnia 4 grudnia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Nowosielce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art.35 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami 
Sołectwa Nowosielce, Rada Gminy Zarszyn, uchwala co następuje:

§ 1. W Statucie Sołectwa Nowosielce, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr VII/61/2003 Rady 
Gminy Zarszyn z dnia 29 maja 2003 r. (Dz. U. Woj. Podk. Nr 60 poz. 1245, zm. z 2008 r. Nr 29 poz. 
739) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowosielce wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie: " § 5. Sołectwo działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515),

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),

3) Statutu Gminy Zarszyn stanowiącego załącznik do Uchwały Nr V/34/03 Rady Gminy Zarszyn z 
dnia 26 lutego 2003 r. (Dz. U. Woj.Podk. z 2003 r. Nr 28, poz. 509, z późn. zm.),

4) niniejszego statutu",

2) w § 37:

a) w ust. 1 ułamek "1/10" zastępuje się liczbą "100",

b) po ust. 1 dodaje się "ust. 1a" w brzmieniu: "1a) W przypadku braku quorum po upływie 30 
minut od wyznaczonego I terminu zebrania, odbywa się zebranie w II terminie przy udziale co 
najmniej 60  mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania",

3) w § 38 po ust. 4 dodaje sie "ust. 4a" w brzmieniu: "4a) W przypadku jednego kandydata na 
Sołtysa, winien on uzyskać w głosowaniu minimum 50% +1 głosów",

4) w § 43:

a) w ust. 1 ułamek "1/10" zastępuje się liczbą "100",

b) w ust. 4 ułamek "1/10" zastępuje się liczbą "100".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego.

 

Przewodniczący Rady 
Gminy Zarszyn

mgr Janusz Konieczny
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