
Projekt

Uchwała Nr III/ l20l8
Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia 20 grudnia 2018 r.

w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Nakło

Na podstawie art.35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) Rada Gminy
Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

§ 1.

l. W załączniku do uchwĄ Nr V/35/07 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia
26 lutego 2007 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Nakło wprowadza się
następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

,,§ 5.1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Rada Gminy w Tarnowie
Opolskim w terminie do 3 miesięcy od pierwszego posiedzenia nowo
wybranej Rady Gminy.
2. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sohysa i człoŃów
Rady Sołeckiej zwołuje Wójt Gminy Tamów Opolski określając
w zawiadomieniu miejsce, dzięń i godzinę Zębrania Wiejskiego oraz
porządek obrad.
3. Zawiadomienie o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sohysa
i Rady Sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa co
najmniej na 14 dni przed Wznaczoną datąZebrania Wiejskiego.
4. Zebraniu, o którym mowa w ust. 2, przewodniczy Wójt lub upoważniona
przez niego osoba.
5. Udział w Zebraniu Wiejskim, uczestnicy potwierdzają podpisem na liście
obecności.";

2) § 7 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

,,§ 7. Kadencja Sohysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lata,Iicząc od dnia wyboru.".

2. W pozostĄm zakresie załącznik do uchwały wskazanej w ust. 1 powyzej,
pozostaje bez zmian.



§2.

wykonanie uchwały powierza się wojtowi Gminy Tarnów opolski.

§3.

Kadencja Sołtysa i członków Rady Sołeckiej wybranych na podstawie
doĘchczasowych przepisów trwa do czasu wyborów Sołtysa i członków Rady
Sołeckiej zarządzonych na podstawie przepisów Statutu Sołectwa po zmianie
dokonanej niniejszą uchwałą.

§4.

Uchwała wchodzi w Ęcie po upĘwie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Woj ew ództw a Opolski ego.

Przewodniczący Rady Gminy


