
 

 

UCHWAŁA NR V/47/19 

RADY MIEJSKIEJ W BRZOSTKU 

z dnia 9 kwietnia 2019 r. 

w sprawie zmiany statutu jednostki pomocniczej Gminy Brzostek – sołectwa Grudna Dolna 

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 (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506), Rada Miejska w Brzostku po przeprowadzeniu konsultacji 

z mieszkańcami sołectwa Grudna Dolna uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr LXV/321/10 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 września 2010 r. w sprawie 

uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Brzostek – sołectwa Grudna Dolna, (Dz. Urz. Woj. Podk. 

poz. 2380) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) Sołtys”, 

2) w § 8: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zebranie Wiejskie podejmuje uchwały we wszystkich sprawach należących do zakresu działania 

sołectwa.”; 

b) uchyla się ust. 2; 

3) w § 9 wyrazy 

„Radę Miejską” zastępuje się wyrazami „organy gminy”; 

4) w § 11 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„ 3. Dla ważności podejmowanych uchwał przez Zebranie Wiejskie w pierwszym terminie zebrania 

wymagany jest w nim udział co najmniej 1/20 mieszkańców Sołectwa mających czynne prawo wyborcze. 

W przypadku nieobecności wymaganej liczby mieszkańców Zebranie Wiejskie odbywa się w drugim 

terminie, wyznaczonym po upływie 15 minut od pierwszego terminu. Zebranie Wiejskie w drugim terminie 

może podejmować uchwały bez względu na liczbę uczestniczących w nim uprawnionych mieszkańców”; 

5) uchyla się § 17; 

6) w § 18: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„ 1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat licząc od dnia wyboru.” 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka działają do czasu wyboru nowego Sołtysa i nowej Rady 

Sołeckiej.”; 
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7) 7) § 19 otrzymuje brzmienie: 

„§ 19. Do zadań Sołtysa należy w szczególności: 

1) zwoływanie Zebrań Wiejskich; 

2) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej i przewodniczenie jej obradom; 

3) reprezentowanie mieszkańców sołectwa przed organami gminy; 

4) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego; 

5) uczestniczenie w naradach sołtysów zwoływanych okresowo przez Burmistrza; 

6) inicjowanie i współudział w przygotowaniu propozycji zadań realizowanych w ramach budżetu Gminy; 

7) zbieranie opinii społecznej w sprawach dotyczących problematyki wsi oraz przekazywanie jej organom 

gminy; 

8) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę 

warunków życia mieszkańców; 

9) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa w zakresie obronności, ochrony 

przeciwpożarowej, zapobiegania klęskom żywiołowym i usuwania ich skutków; 

10) bieżący zarząd nad mieniem komunalnym przekazanym Sołectwu; 

11) prowadzenie dokumentacji Sołectwa; 

12) składanie rocznego sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej; 

13) wywieszanie na tablicach informacyjnych w Sołectwie obwieszczeń i informacji przekazywanych przez 

Burmistrza.”; 

8) w § 20 dodaje się ust.1a w brzmieniu: 

„1a. Działalność Rady Sołeckiej ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny” 

9) w § 21: 

a) a) ust.1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Rada Sołecka wykonuje następujące czynności: 

1) opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty uchwał w sprawach będących przedmiotem 

rozpatrywania przez zebranych; 

2) opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty programów pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej; 

3) występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców 

w rozwiązywaniu problemów Sołectwa i realizacji zadań samorządu; 

4) wspiera Sołtysa przy wykonywaniu uchwał Zebrania Wiejskiego; 

5) współdziała z właściwymi organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań; 

6) wspomaga Sołtysa przy opracowaniu propozycji do projektu budżetu Gminy. 

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Z posiedzenia Rady Sołeckiej wskazany przez Sołtysa, Członek Rady Sołeckiej sporządza protokół.”; 

10) w § 22: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Jawność działania obejmuje w szczególności prawo mieszkańców do uzyskania informacji 

o działalności organów Sołectwa, prawa do wglądu w dokumentację Sołectwa.” 

b) Dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 
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„ 3. Dokumentacja Sołectwa zawiera w szczególności: Statut Sołectwa, uchwały Zebrania Wiejskiego, 

protokoły z Zebrań Wiejskich oraz posiedzeń Rady Sołeckiej, sprawozdania oraz korespondencję 

dotyczącą organów Sołectwa.”; 

11) w § 45 skreśla się pkt 4; 

12) w § 48 uchyla się ust. 4; 

13) w § 49 uchyla się ust. 3 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady 

 

 

Marcin Sas 
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