
UCHWAŁA NR IV/29/18
RADY GMINY LUBICZ

z dnia 28 grudnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Lubicz

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, t.j., poz.1000, poz.1349, poz.1432), po przeprowadzeniu konsultacji 
społecznych uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/182/03 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 września 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. 
z 2015 r., poz. 2533 t.j.) w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Lubicz w załącznikach od nr 1 do nr 
17 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3 Kadencja organów sołectwa trwa pięć lat i kończy się nie później, niż sześć 
miesięcy po dacie wyborów do rad gmin. Pierwsze wybory sołtysów na pięcioletnią kadencję odbywają się 
w roku 2019”;

2) § 18 ust. 3. otrzymuje brzmienie: „§ 18 ust. 3. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa pięć lat, licząc od dnia 
wyboru i kończy się najpóźniej z upływem 30 dni, od dnia wyboru nowych organów”;

3) § 21 ust. 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 21. 1. O miejscu i terminie zwołania zebrania wiejskiego zawiadamia sołtys w formie pisemnego 
ogłoszenia umieszczanego w miejscach publicznie dostępnych na tablicach ogłoszeń w sołectwie 
i przekazuje do urzędu gminy celem zamieszczenia na stronie internetowej gminy, co najmniej na 7 dni 
przed wyznaczonym terminem chyba, że cel zwołania zebrania uzasadnia przyjęcie krótszego terminu”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego i ma zastosowanie do kadencji sołtysów i rad sołeckich następującej po 
kadencji, w czasie której weszła w życie.
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Uzasadnienie

Zmiana statutów sołectw gminy Lubicz podyktowana jest wydłużeniem kadencji rady gminy do 5 lat
i odpowiednim zapisem w § 59 ust. 2 Statutu gminy Lubicz, z którego wynika iż kadencja organów
sołectwa trwa pięć lat i kończy się nie później niż w okresie 6 miesięcy od daty przeprowadzenia wyborów
do rady gminy. Pierwsze wybory sołtysów na pięcioletnią kadencję odbywają się w roku 2019. Ponadto
zmianie ulega zapis traktujący o sposobie upubliczniania informacji o zebraniu, został on dostosowany do
zapisu w statucie gminy Lubicz. Projekt został poddany konsultacjom społecznym w dniach od 30 listopada
br. do 10 grudnia 2018 r.
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