
 

 

UCHWAŁA NR VI/64/2019 

RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE 

z dnia 28 marca 2019 r. 

w sprawie zmiany Statutów Sołectw 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 

506), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Statutach stanowiących załączniki 1-35 do uchwały XLII/301/2010 Rady Miejskiej Zelowie z dnia  

25 lutego 2010 roku w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw wprowadza się następujące zmiany: 

1) w Statucie  Sołectwa Bocianicha stanowiącym załącznik nr 1 do ww. uchwały wprowadza się zmiany: 

a) w § 6 ust. 3 słowa „4 lata” zastępuje się słowami „5 lat”, 

b) w §  8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska 

się obecności 1/10 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory Sołtysa i członków Ra-

dy Sołeckiej  przeprowadza na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie 15 minut od pierw-

szego terminu zebrania bez względu na liczbę osób uczestniczących.”; 

2) w Statucie  Sołectwa Bujny Księże stanowiącym załącznik nr 2 do ww. uchwały wprowadza się zmiany: 

a) w § 6 ust. 3 słowa „4 lata” zastępuje się słowami „5 lat”, 

b) w §  8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska 

się obecności 1/10 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory Sołtysa i członków Ra-

dy Sołeckiej  przeprowadza na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie 15 minut od pierw-

szego terminu zebrania bez względu na liczbę osób uczestniczących.”; 

3) w Statucie  Sołectwa Bujny Szlacheckie stanowiącym załącznik nr 3 do ww. uchwały wprowadza się 

zmiany: 

a) w § 6 ust. 3 słowa „4 lata” zastępuje się słowami „5 lat”, 

b) w §  8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska 

się obecności 1/10 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory Sołtysa i członków Ra-

dy Sołeckiej  przeprowadza na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie 15 minut od pierw-

szego terminu zebrania bez względu na liczbę osób uczestniczących.”; 

4) w Statucie  Sołectwa Chajczyny stanowiącym załącznik nr 4 do ww. uchwały wprowadza się zmiany: 

a) w § 6 ust. 3 słowa „4 lata” zastępuje się słowami „5 lat”, 
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b) w §  8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska 

się obecności 1/10 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory Sołtysa i członków Ra-

dy Sołeckiej  przeprowadza na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie 15 minut od pierw-

szego terminu zebrania bez względu na liczbę osób uczestniczących.”; 

5) w Statucie  Sołectwa Dąbrowa stanowiącym załącznik nr 5 do ww. uchwały wprowadza się zmiany: 

a) w § 6 ust. 3 słowa „4 lata” zastępuje się słowami „5 lat”, 

b) w §  8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska 

się obecności 1/10 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory Sołtysa i członków Ra-

dy Sołeckiej  przeprowadza na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie 15 minut od pierw-

szego terminu zebrania bez względu na liczbę osób uczestniczących.”; 

6) w Statucie  Sołectwa Grabostów stanowiącym załącznik nr 6 do ww. uchwały wprowadza się zmiany: 

a) w § 6 ust. 3 słowa „4 lata” zastępuje się słowami „5 lat”, 

b) w §  8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska 

się obecności 1/10 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory Sołtysa i członków Ra-

dy Sołeckiej  przeprowadza na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie 15 minut od pierw-

szego terminu zebrania bez względu na liczbę osób uczestniczących.”; 

7) w Statucie  Sołectwa Grębociny stanowiącym załącznik nr 7 do ww. uchwały wprowadza się zmiany: 

a) w § 6 ust. 3 słowa „4 lata” zastępuje się słowami „5 lat”, 

b) w §  8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska 

się obecności 1/10 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory Sołtysa i członków Ra-

dy Sołeckiej  przeprowadza na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie 15 minut od pierw-

szego terminu zebrania bez względu na liczbę osób uczestniczących.”; 

8) w Statucie  Sołectwa Ignaców stanowiącym załącznik nr 8 do ww. uchwały wprowadza się zmiany: 

a) w § 6 ust. 3 słowa „4 lata” zastępuje się słowami „5 lat”, 

b) w §  8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska 

się obecności 1/10 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory Sołtysa i członków Ra-

dy Sołeckiej  przeprowadza na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie 15 minut od pierw-

szego terminu zebrania bez względu na liczbę osób uczestniczących.”; 

9) w Statucie Sołectwa Jamborek stanowiącym załącznik nr 9 do ww. uchwały wprowadza się zmiany: 

a) w § 6 ust. 3 słowa „4 lata” zastępuje się słowami „5 lat”, 

b) w §  8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska 

się obecności 1/10 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory Sołtysa i członków Ra-

dy Sołeckiej  przeprowadza na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie 15 minut od pierw-

szego terminu zebrania bez względu na liczbę osób uczestniczących.”; 

10) w Statucie  Sołectwa Janów stanowiącym załącznik nr 10 do ww. uchwały wprowadza się zmiany: 

a) w § 6 ust. 3 słowa „4 lata” zastępuje się słowami „5 lat”, 

b) w §  8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska 

się obecności 1/10 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory Sołtysa i członków Ra-

dy Sołeckiej  przeprowadza na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie 15 minut od pierw-

szego terminu zebrania bez względu na liczbę osób uczestniczących.”; 

11) w Statucie  Sołectwa Jawor stanowiącym załącznik nr 11 do ww. uchwały wprowadza się zmiany: 

a) w § 6 ust. 3 słowa „4 lata” zastępuje się słowami „5 lat”, 
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b) w §  8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska 

się obecności 1/10 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory Sołtysa i członków Ra-

dy Sołeckiej  przeprowadza na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie 15 minut od pierw-

szego terminu zebrania bez względu na liczbę osób uczestniczących.”; 

12) w Statucie  Sołectwa Karczmy stanowiącym załącznik nr 12 do ww. uchwały wprowadza się zmiany: 

a) w § 6 ust. 3 słowa „4 lata” zastępuje się słowami „5 lat”, 

b) w §  8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska 

się obecności 1/10 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory Sołtysa i członków Ra-

dy Sołeckiej  przeprowadza na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie 15 minut od pierw-

szego terminu zebrania bez względu na liczbę osób uczestniczących.”; 

13) w Statucie  Sołectwa Kociszew stanowiącym załącznik nr 13 do ww. uchwały wprowadza się zmiany: 

a) w § 6 ust. 3 słowa „4 lata” zastępuje się słowami „5 lat”, 

b) w §  8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska 

się obecności 1/10 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory Sołtysa i członków Ra-

dy Sołeckiej  przeprowadza na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie 15 minut od pierw-

szego terminu zebrania bez względu na liczbę osób uczestniczących.”; 

14) w Statucie  Sołectwa Kolonia Kociszew stanowiącym załącznik nr 14 do ww. uchwały wprowadza się 

zmiany: 

a) w § 6 ust. 3 słowa „4 lata” zastępuje się słowami „5 lat”, 

b) w §  8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska 

się obecności 1/10 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory Sołtysa i członków Ra-

dy Sołeckiej  przeprowadza na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie 15 minut od pierw-

szego terminu zebrania bez względu na liczbę osób uczestniczących.”; 

15) w Statucie  Sołectwa Kurówek stanowiącym załącznik nr 15 do ww. uchwały wprowadza się zmiany: 

a) w § 6 ust. 3 słowa „4 lata” zastępuje się słowami „5 lat”, 

b) w §  8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska 

się obecności 1/10 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory Sołtysa i członków Ra-

dy Sołeckiej  przeprowadza na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie 15 minut od pierw-

szego terminu zebrania bez względu na liczbę osób uczestniczących.”; 

16) w Statucie  Sołectwa Łęki stanowiącym załącznik nr 16 do ww. uchwały wprowadza się zmiany: 

a) w § 6 ust. 3 słowa „4 lata” zastępuje się słowami „5 lat”, 

b) w §  8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska 

się obecności 1/10 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory Sołtysa i członków Ra-

dy Sołeckiej  przeprowadza na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie 15 minut od pierw-

szego terminu zebrania bez względu na liczbę osób uczestniczących.”; 

17) w Statucie  Sołectwa Łobudzice stanowiącym załącznik nr 17 do ww. uchwały wprowadza się zmiany: 

a) w § 6 ust. 3 słowa „4 lata” zastępuje się słowami „5 lat”, 

b) w §  8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska 

się obecności 1/10 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory Sołtysa i członków Ra-

dy Sołeckiej  przeprowadza na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie 15 minut od pierw-

szego terminu zebrania bez względu na liczbę osób uczestniczących.”; 

18) w Statucie  Sołectwa Kolonia Łobudzice stanowiącym załącznik nr 18 do ww. uchwały wprowadza się 

zmiany: 

a) w § 6 ust. 3 słowa „4 lata” zastępuje się słowami „5 lat”, 
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b) w §  8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska 

się obecności 1/10 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory Sołtysa i członków Ra-

dy Sołeckiej  przeprowadza na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie 15 minut od pierw-

szego terminu zebrania bez względu na liczbę osób uczestniczących.”; 

19) w Statucie  Sołectwa Mauryców stanowiącym załącznik nr 19 do ww. uchwały wprowadza się zmiany: 

a) w § 6 ust. 3 słowa „4 lata” zastępuje się słowami „5 lat”, 

b) w §  8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska 

się obecności 1/10 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory Sołtysa i członków Ra-

dy Sołeckiej  przeprowadza na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie 15 minut od pierw-

szego terminu zebrania bez względu na liczbę osób uczestniczących.”; 

20) w Statucie  Sołectwa Ostoja stanowiącym załącznik nr 20 do ww. uchwały wprowadza się zmiany: 

a) w § 6 ust. 3 słowa „4 lata” zastępuje się słowami „5 lat”, 

b) w §  8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska 

się obecności 1/10 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory Sołtysa i członków Ra-

dy Sołeckiej  przeprowadza na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie 15 minut od pierw-

szego terminu zebrania bez względu na liczbę osób uczestniczących.”; 

21) w Statucie  Sołectwa Pawłowa stanowiącym załącznik nr 21 do ww. uchwały wprowadza się zmiany: 

a) w § 6 ust. 3 słowa „4 lata” zastępuje się słowami „5 lat”, 

b) w §  8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska 

się obecności 1/10 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory Sołtysa i członków Ra-

dy Sołeckiej  przeprowadza na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie 15 minut od pierw-

szego terminu zebrania bez względu na liczbę osób uczestniczących.”; 

22) w Statucie Sołectwa Pożdżenice stanowiącym załącznik nr 22 do ww. uchwały wprowadza się zmiany: 

a) w § 6 ust. 3 słowa „4 lata” zastępuje się słowami „5 lat”, 

b) w §  8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska 

się obecności 1/10 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory Sołtysa i członków Ra-

dy Sołeckiej  przeprowadza na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie 15 minut od pierw-

szego terminu zebrania bez względu na liczbę osób uczestniczących.”; 

23) w Statucie  Sołectwa Kolonia Pożdżenice stanowiącym załącznik nr 23 do ww. uchwały wprowadza się 

zmiany: 

a) w § 6 ust. 3 słowa „4 lata” zastępuje się słowami „5 lat”, 

b) w §  8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska 

się obecności 1/10 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory Sołtysa i członków Ra-

dy Sołeckiej  przeprowadza na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie 15 minut od pierw-

szego terminu zebrania bez względu na liczbę osób uczestniczących.”; 

24) w Statucie  Sołectwa Pukawica stanowiącym załącznik nr 24 do ww. uchwały wprowadza się zmiany: 

a) w § 6 ust. 3 słowa „4 lata” zastępuje się słowami „5 lat”, 

b) w §  8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska 

się obecności 1/10 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory Sołtysa i członków Ra-

dy Sołeckiej  przeprowadza na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie 15 minut od pierw-

szego terminu zebrania bez względu na liczbę osób uczestniczących.”; 

25) w Statucie  Sołectwa Pszczółki stanowiącym załącznik nr 25 do ww. uchwały wprowadza się zmiany: 

a) w § 6 ust. 3 słowa „4 lata” zastępuje się słowami „5 lat”, 
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b) w §  8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska 

się obecności 1/10 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory Sołtysa i członków Ra-

dy Sołeckiej  przeprowadza na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie 15 minut od pierw-

szego terminu zebrania bez względu na liczbę osób uczestniczących.”; 

26) w Statucie  Sołectwa Sobki stanowiącym załącznik nr 26 do ww. uchwały wprowadza się zmiany: 

a) w § 6 ust. 3 słowa „4 lata” zastępuje się słowami „5 lat”, 

b) w §  8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska 

się obecności 1/10 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory Sołtysa i członków Ra-

dy Sołeckiej  przeprowadza na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie 15 minut od pierw-

szego terminu zebrania bez względu na liczbę osób uczestniczących.”; 

27) w Statucie  Sołectwa Sromutka stanowiącym załącznik nr 27 do ww. uchwały wprowadza się zmiany: 

a) w § 6 ust. 3 słowa „4 lata” zastępuje się słowami „5 lat”, 

b) w §  8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska 

się obecności 1/10 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory Sołtysa i członków Ra-

dy Sołeckiej  przeprowadza na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie 15 minut od pierw-

szego terminu zebrania bez względu na liczbę osób uczestniczących.”; 

28) w Statucie  Sołectwa Walewice stanowiącym załącznik nr 28 do ww. uchwały wprowadza się zmiany: 

a) w § 6 ust. 3 słowa „4 lata” zastępuje się słowami „5 lat”, 

b) w §  8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska 

się obecności 1/10 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory Sołtysa i członków Ra-

dy Sołeckiej  przeprowadza na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie 15 minut od pierw-

szego terminu zebrania bez względu na liczbę osób uczestniczących.”; 

29) w Statucie  Sołectwa Wola Pszczółecka stanowiącym załącznik nr 29 do ww. uchwały wprowadza się 

zmiany: 

a) w § 6 ust. 3 słowa „4 lata” zastępuje się słowami „5 lat”, 

b) w §  8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska 

się obecności 1/10 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory Sołtysa i członków Ra-

dy Sołeckiej  przeprowadza na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie 15 minut od pierw-

szego terminu zebrania bez względu na liczbę osób uczestniczących.”; 

30) w Statucie  Sołectwa Wygiełzów stanowiącym załącznik nr 30 do ww. uchwały wprowadza się zmiany: 

a) w § 6 ust. 3 słowa „4 lata” zastępuje się słowami „5 lat”, 

b) w §  8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska 

się obecności 1/10 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory Sołtysa i członków Ra-

dy Sołeckiej  przeprowadza na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie 15 minut od pierw-

szego terminu zebrania bez względu na liczbę osób uczestniczących.”; 

31) w Statucie  Sołectwa Wypychów stanowiącym załącznik nr 31 do ww. uchwały wprowadza się zmiany: 

a) w § 6 ust. 3 słowa „4 lata” zastępuje się słowami „5 lat”, 

b) w §  8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska 

się obecności 1/10 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory Sołtysa i członków Ra-

dy Sołeckiej  przeprowadza na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie 15 minut od pierw-

szego terminu zebrania bez względu na liczbę osób uczestniczących.”; 

32) w Statucie  Sołectwa Zabłoty stanowiącym załącznik nr 32 do ww. uchwały wprowadza się zmiany: 

a) w § 6 ust. 3 słowa „4 lata” zastępuje się słowami „5 lat”, 
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b) w §  8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska 

się obecności 1/10 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory Sołtysa i członków Ra-

dy Sołeckiej  przeprowadza na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie 15 minut od pierw-

szego terminu zebrania bez względu na liczbę osób uczestniczących.”; 

33) w Statucie  Sołectwa Zagłówki stanowiącym załącznik nr 33 do ww. uchwały wprowadza się zmiany: 

a) w § 6 ust. 3 słowa „4 lata” zastępuje się słowami „5 lat”, 

b) w §  8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska 

się obecności 1/10 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory Sołtysa i członków Ra-

dy Sołeckiej  przeprowadza na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie 15 minut od pierw-

szego terminu zebrania bez względu na liczbę osób uczestniczących.”; 

34) w Statucie  Sołectwa Zalesie stanowiącym załącznik nr 34 do ww. uchwały wprowadza się zmiany: 

a) w § 6 ust. 3 słowa „4 lata” zastępuje się słowami „5 lat”, 

b) w §  8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska 

się obecności 1/10 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory Sołtysa i członków Ra-

dy Sołeckiej  przeprowadza na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie 15 minut od pierw-

szego terminu zebrania bez względu na liczbę osób uczestniczących.”; 

35) w Statucie  Sołectwa Zelówek stanowiącym załącznik nr 35 do ww. uchwały wprowadza się zmiany: 

a) w § 6 ust. 3 słowa „4 lata” zastępuje się słowami „5 lat”, 

b) w §  8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska 

się obecności 1/10 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory Sołtysa i członków Ra-

dy Sołeckiej  przeprowadza na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie 15 minut od pierw-

szego terminu zebrania bez względu na liczbę osób uczestniczących.”; 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zelowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Łódzkiego i ma zastosowanie od kadencji organów, w czasie których weszła w życie. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Zelowie 

 

 

Sylwester Drozdowski 
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