
 

 

UCHWAŁA NR VII/68/2019 

RADY GMINY OSTROWITE 

z dnia 29 marca 2019 r. 

w sprawie:  zmiany uchwały Nr XLII/205/2006 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 lutego 2006 r. 

dotyczącej uchwalenia Statutu  Sołectwa Kosewo 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 7, art. 35, art. 40 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa Kosewo Rada 

Gminy Ostrowite uchwala, co następuje: 

§ 1.  W uchwale Nr XLII/205/2006  Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia 

Statutu Sołectwa Kosewo (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 05.05.2006 r. Nr 63 poz. 1622) wprowadza  się następujące 

zmiany: 

1) W § 1  w ust. 2 dodaje się nowe zdanie o następującym brzmieniu: 

„W skład Sołectwa Kosewo wchodzą następujące miejscowości: Kosewo, Tomiszewo”; 

2) w § 4 ust. 4 – otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„4. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat.  

Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje funkcje do czasu objęcia tych 

funkcji przez nowo wybranego Sołtysa i Radę Sołecką.”; 

3) § 13 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„§ 13. 1. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys z zastrzeżeniem ust. 2:           

1) z własnej inicjatywy, 

2) na wniosek co najmniej 1/5 uprawnionych do udziału w zebraniu wiejskim. 

2. Zebranie może być zwołane przez Wójta Gminy.”; 

4) w § 15 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„2. Jeżeli w wyznaczonym terminie w zebraniu wiejskim nie uczestniczy 1/5 mieszkańców 

uprawnionych do głosowania zwołujący zebranie może zarządzić odbycie zebrania w drugim terminie tj. 

15 minut po upływie pierwszego terminu bez względu na liczbę osób na zebraniu.”; 

5) W § 17  w ust. 3 dodaje się nowe zdanie o następującym brzmieniu: 

„Zebraniu takiemu przewodniczy Wójt lub upoważniona przez niego osoba”; 
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6) W § 18 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„3. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców wybory 

przeprowadza się w drugim terminie tj. 15 minut po upływie pierwszego terminu bez względu na liczbę 

osób na zebraniu.”. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrowite. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

  

  

 Przewodniczący  

Rady Gminy Ostrowite 

(-) Andrzej Świątek 
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