
Uchwała Nr III/……../2018 

Rady Gminy Sieroszewice 

z dnia 28 grudnia 2018 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwa Strzyżew 

 

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 48 ust.1 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)  

Rada Gminy Sieroszewice po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa  uchwala co 

następujące: 

§1. W uchwale Nr V/53/2011 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie 

nadania Statutu Sołectwa Strzyżew (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r. Nr 177 poz. 2870) 

w rozdziale III Organizacja i zadania organów Sołectwa §7 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie: 

„§7 ust. 4. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa pięć lat licząc od daty ich wyboru” 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieroszewice. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr III/………………/2018 

Rady Gminy Sieroszewice 

z dnia 28 grudnia 2018 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwa Strzyżew 

 

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału 

obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów (Dz. U. z 2018 

r. poz.130 z późn. zm. ) wprowadziła zmiany do ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym i  ustawy  z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy  dot. wydłużenia kadencje organów 

samorządu terytorialnego z czterech lat do pięciu.  

W związku z powyższym proponuje się zmiany do statutu w zakresie kadencji sołtysa i rady 

sołeckiej również do pięciu lat licząc od daty ich wyboru. Treść wprowadzonej zmiany została 

poddana konsultacjom społecznym z mieszkańcami sołectwa zgodnie z Uchwałą Nr XL/275/2014 

Rady Gminy Sieroszewice  z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji z mieszkańcami Gminy Sieroszewice (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego  z 2014 r. poz. 5336).  

 


