Projekt
z dnia 24 sierpnia 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU
z dnia .................... 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lubatowa.
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 pkt. 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.) oraz § 1 Statutu Gminy Iwonicz-Zdrój przyjętego Uchwałą Nr
XXV/192/2012 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 27 grudnia 2012 r. stanowiącą Załącznik do
Uchwały Nr XVIII/122/2015 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie
ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Iwonicz-Zdrój (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2016 r.,
poz. 332), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami
Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
u c h w a l a, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr VII/53/07 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Sołectwa Lubatowa, wprowadza się następujące zmiany:
1. § 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Sołectwo działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2016 r., poz. 1870, z późn.
zm.),
3) Statutu Gminy Iwonicz-Zdrój przyjętego Uchwałą Nr XXV/192/2012 Rady Miejskiej w IwoniczuZdroju z dnia 27 grudnia 2012 r. stanowiącą Załącznik do Uchwały Nr XVIII/122/2015 Rady
Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego
Statutu Gminy Iwonicz-Zdrój (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2016 r., poz. 332),
4) niniejszego Statutu”.
2. W § 16 skreśla się ust. 3.
3. W § 17 ust. 2 skreśla się pkt 2).
4. § 19 ust. 2 lit. d) otrzymuje brzmienie:
„d) na wniosek 5% ogółu mieszkańców Sołectwa, określonego jako liczba mieszkańców
uprawnionych do głosowania na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego”.
5. § 36 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Wybory przeprowadza się na podstawie spisu wyborców, sporządzanego na zasadach określonych
w Kodeksie wyborczym, w którym osoba biorąca udział w głosowaniu potwierdza otrzymanie karty do
głosowania”.
6. § 40 otrzymuje brzmienie:
Id: C87CCAF2-4904-4FAE-B029-487594CA633D. Projekt

Strona 1

„W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego rozdziału przyjmuje się stosowanie wykładni
uściślającej w oparciu o przepisy ustawy Kodeks wyborczy”.
7. § 41 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wygaśnięcie mandatu w przypadkach, o których mowa w ust. 1 stwierdza Burmistrz Gminy,
a informację w tej sprawie przedkłada na najbliższym zebraniu wiejskim”.
8. § 44 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Głosowanie w sprawie odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Burmistrz na wniosek 5 %
ogółu mieszkańców Sołectwa, określonego jako liczba mieszkańców uprawnionych do głosowania na
dzień 31 grudnia roku poprzedzającego”.
9. W § 46 skreśla się ust. 3.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.
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