UCHWAŁA NR 42/IX/2015
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA
z dnia 13 maja 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie w sprawie uchwalenia statutów sołectw gminy Małkinia Górna.
Na podstawie art. 35 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
(j.t Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

1990 r.

o samorządzie

gminnym

§ 1. W załącznikach od nr 1 do nr 29 do uchwały nr 35/VI/2003 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia
28 kwietnia 2003 w sprawie uchwalenia statutów sołectw (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 160, poz. 3932) zmienionej
uchwałą nr 127/XXIV/2008 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr
215, poz. 9076)
§ 5. ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. O zebraniu wiejskim mieszkańcy sołectwa winni być powiadomieni co najmniej na 4 dni przed jego
terminem. Zawiadomienie powinno zawierać informację, na czyj wniosek zebranie jest zwoływane,
dokładnie określać datę, godzinę i miejsce zebrania. Do zawiadomienia dołącza się proponowany porządek
obrad”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nietubyć
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UZASADNIENIE

W statutach sołectw w obecnym brzmieniu jest zapisane, że „o zebraniu wiejskim mieszkańcy
sołectwa winni być powiadomieni co najmniej na 7 dni przed jego terminem.” W ustawie z dnia 21
lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301 z późn. zm.) zapisano, że
warunkiem przyznania środków dla sołectwa w danym roku budżetowym jest złożenie przez
sołectwo wniosku do Wójta Gminy. Wójt w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania odrzuca
wniosek niespełniający warunków określonych w ustawie. Zebranie wiejskie może ponownie
uchwalić wniosek. Sołtys, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o odrzuceniu wniosku
przekazuje Radzie Gminy za pośrednictwem Wójta Gminy wniosek ponownie uchwalony przez
zebranie wiejskie. W związku z powyższym dla zachowania terminów należy skrócić termin
powiadomienia mieszkańców sołectwa o zebraniu.
Z powyższych względów podjęcie uchwały jest zasadne.
Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nietubyć
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