
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/290/2017 

RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM 

z dnia 17 lutego 2017 r. 

w sprawie zmiany Statutu Gminy i Miasta Sokołów Małopolski 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) Rada Miejska w Sokołowie Młp. uchwala, 

co następuje: 

§ 1.  W Statucie Gminy i Miasta Sokołów Młp. stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XX/213/2004 Rady 

Miejskiej w Sokołowie Młp. z dnia 2 grudnia 2004 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 10 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Zawiadomienie o sesji podaje się do wiadomości publicznej przez rozplakatowanie obwieszczeń 

we wszystkich miejscowościach gminy oraz zamieszczenie na stronie internetowej gminy: 

www.sokolow-mlp.pl  .”. 

2. w § 15 skreśla się ust. 5, 

3. w § 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2.  Przewodniczący Rady Miejskiej wykonuje wobec Burmistrza czynności z zakresu prawa pracy 

związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, a pozostałe czynności wykonuje sekretarz 

gminy.”. 

4. Tytuł CZĘŚCI VI otrzymuje brzmienie: 

„JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY”. 

5. § 41 otrzymuje brzmienie: 

„1.  Rada Miejska w drodze uchwały może tworzyć, łączyć, dzielić oraz znosić jednostki pomocnicze 

po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. 

2. 2. Przy tworzeniu, łączeniu, podziale oraz znoszeniu jednostek pomocniczych uwzględnia się przede 

wszystkim uwarunkowania naturalne, przestrzenne, komunikacyjne oraz istniejące więzi społeczne. 

3. 3. Inicjatorem tworzenia osiedli może być nie mniej niż 10% stale zamieszkałych mieszkańców 

planowanego osiedla. 

4. 4. Projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Burmistrz w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia 

tej jednostki.”. 

6. w § 42 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2)  Kąty Trzebuskie”. 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 28 lutego 2017 r.

Poz. 762

http://www.sokolow-mlp.pl/


7. § 46 otrzymuje brzmienie: 

„§ 46.  Sołtys lub przewodniczący Rady Sołeckiej, przewodniczący Zarządu Rady Samorządowej 

w Sokołowie Młp. w terminie 7 dni od dnia odbycia zebrania przedkłada Burmistrzowi odpis protokołu 

i podjętych uchwał.”. 

8. po § 47 dodaje się § 48 o treści: 

„§ 48. 1.  1. Sołtysi mogą uczestniczyć w sesjach Rady, bez prawa udziału w głosowaniu. 

2. Sołtysi mogą zgłaszać na sesji postulaty mieszkańców jednostki pomocniczej. Udzielenie głosu 

sołtysowi może nastąpić za zgodą Przewodniczącego Rady. 

3. Przewodniczący Rady jest zobowiązany do zawiadamiania sołtysów o sesjach Rady na takich samych 

zasadach jak radnych. 

4. Sołtysi mogą być zapraszani na posiedzenia Komisji, jeżeli przedmiotem obrad są sprawy dotyczące 

interesów jednostki.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

Przewodniczący Rady 

Miejskiej 

 

mgr Andrzej Pasierb 
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