UCHWAŁA NR V/56/15
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY
z dnia 30 marca 2015 r.
w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej w Sołectwie Jaźwiny i Koczurki.
Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 35-36 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr VI/102/03 Rady Miasta i Gminy Trzebnica
z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Trzebnica, Rada Miejska w Trzebnicy uchwala,
co następuje :
§ 1. 1. Zarządza przeprowadzenie wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej w Sołectwie Jaźwiny w dniu
31 marca 2015 roku o godzinie 1730 w świetlicy wiejskiej.
2. Zarządza przeprowadzenie wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej w Sołectwie Koczurki w dniu
9 kwietnia 2015 roku o godzinie 1730 w salce katechetycznej.
§ 2. 1. Ustala się następujący tryb zebrań oraz sposób ich przeprowadzania, o których mowa w Statucie
sołectw:
1) Termin i miejsce zebrania sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty
w sołectwie. Poinformowanie mieszkańców wsi powinno nastąpić na 7 dni przed ustaloną datą zebrania.
2) Zebraniu przewodniczy osoba wybrana przez jego uczestników.
3) W porządku dziennym zebrania należy przewidzieć między innymi:
a) wybór przewodniczącego obrad, wybór Komisji Skrutacyjnej (komisja do przeprowadzenia i obliczenia
wyników głosowania),
b) wybór sołtysa,
c) wybór rady sołeckiej,
4) Uczestnicy zebrania w głosowaniu tajnym oddzielnie wybierają sołtysa oraz radę sołecką w ilości
członków określonych - Statutem Sołectwa.
5) Tajne głosowanie przeprowadza i ustala jego wyniki Komisja Skrutacyjna.
6) Prawomocność wyborów wymaga obecności co najmniej 1/5 uprawinonych do głosowania mieszkańców
sołectwa.
7) Zebranie zwołane w drugim terminie będzie prawomocne bez względu na liczbę jego uczestników i może
odbyć się w tym samym dniu, który ustalony został dla odbycia zebrania w pierwszym terminie, po upływie
15 minut od wyznaczonej godziny rozpoczęcia zebrania w pierwszym terminie.
8) Treści punktów 1, 6, 7 winny być zawarte w zawiadomieniu sołtysa (informacji) o terminie zwołanego
zebrania.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Trzebnicy
Mateusz Stanisz
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Uzasadnienie
Jednostką pomocniczą gminy jest sołectwo. Organami sołectwa są: zebranie wiejskie, sołtys oraz rada sołecka.
W sołectwie zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym, sołtys organem wykonawczym, natomiast rada
sołecka organem wspomagającym działalność sołtysa. Zgodnie z § 4 pkt. 2 Statutu sołectw kadencja sołtysa,
rady sołeckiej, powołanych przez zebranie wiejskie, trwa 4 lata. Ostatnia kadencja przypada na lata 2011- 2014,
zachodzi więc potrzeba zarządzenia przeprowadzenia wyborów na nową kadencję 2015- 2018. Zgodnie
z § 64 pkt. 1 Statutu Gminy Trzebnica procedurę oraz termin wyborów sołtysa i członków rad sołeckich ustala
Rada.
W pierwszym wyznaczonym terminie wybory we wspomnianych Sołectwach nie odbyły się. Brak
zebrań w tych sołectwach wynikał ze stanu zdrowotnego obecnych sołtysów i ich pobycie w szpitalu i w
związku z tym niemożliwym było złożenie sprawozdań przez te osoby z wypełniania obowiązków sołtysa
w mijającej kadencji.
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