
UCHWAŁA RADY GMINY I MIASTA W BOGATYNI 

z dnia 4 marca 2003 r. 

w sprawie zmiany załączników do uchwały Rady Gminy i Miasta w 
Bogatyni z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1, art. 
42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta w Bogatyni uchwala, co 
następuje: 

§ 1 

W załącznikach 1–12 do uchwały Rady Gminy i Miasta w Bogatyni wprowadza się następujące 
zmiany: 

1. § 17 otrzymuje brzmienie: 

Sołectwo zarządza przyznanym mu, odrębną uchwałą Rady Gminy i Miasta, mieniem 
komunalnym w zakresie zwykłego zarządu i w tym celu: 

a) załatwia bieżące sprawy związane z eksploatacją mienia, 

b) utrzymuje mienie w stanie niepogorszonym, 

c) osiąga korzyści przez podniesienie dochodów w związku z wynajmowaniem lub 
wydzierżawianiem obiektów wchodzących w skład mienia sołectwa. 

2. § 18 otrzymuje brzmienie: 

1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Rada Gminy i Miasta w drodze uchwały, 
tak aby mogły się one odbyć nie później niż w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia jej 
kadencji. 

2. Zebranie w sprawie wyborów organów sołectwa zwoływane jest przez Burmistrza, 
który w uzgodnieniu z ustępującym Sołtysem ustala dzień, godzinę i miejsce zebrania. 
O dacie i miejscu zebrania zawiadamia Sołtys, działający z upoważnienia Burmistrza, 
co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem.  

3. Przepis § 10 stosuje się odpowiednio. 

3. § 19 otrzymuje brzmienie: 

1. Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonuje zebranie w głosowaniu tajnym, 
bezpośrednim i spośród nieograniczonej liczby kandydatów, posiadających czynne 
prawo wyborcze do rad gmin. 

2. Uprawnionymi do głosowania są stali mieszkańcy sołectwa, którzy posiadają 
czynne prawo wyborcze do rad gmin. 

4. § 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

2. W przypadku przeprowadzenia wyboru uzupełniającego członka Rady Sołeckiej w 
czasie kadencji, zebranie zwołuje Sołtys zawiadamiając o terminie Burmistrza Miasta i 
Gminy. 



5. § 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

2. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej odbywa się w bezpośrednim 
głosowaniu tajnym przez zebranie wiejskie. 

6. § 27 otrzymuje brzmienie: 

27. Kontrolę nad działalnością sołectwa sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy oraz 
Komisja Rewizyjna w zakresie czuwania, aby mienie sołectwa nie było narażone na 
szkody i uszczuplenie. 

§ 2 

Pozostałe postanowienia załącznika do uchwały nie ulegają zmianie. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 

§ 4 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 
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