UCHWAŁA NR VIII/68/19
RADY GMINY SĘDZIEJOWICE
z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w statutach sołectw Gminy Sędziejowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami, uchwala
się, co następuje:
§ 1. W Statutach Sołectw w Gminie Sędziejowice, stanowiących załączniki od Nr 1 do Nr 25 do uchwały
Nr V/48/19 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw
Gminy Sędziejowice (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1365), wprowadza się następujące zmiany:
1) § 27 otrzymuje brzmienie:
,,§ 27. 1. Dla ważności wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej niezbędne jest potwierdzenie obecności
mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania własnoręcznym podpisem na liście obecności.
2. Uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego, po podpisaniu listy obecności, otrzymują karty do
głosowania (dla wyboru Sołtysa i wyboru Rady Sołeckiej) opatrzone pieczęcią Gminy.";
2) § 30 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
,,§ 30. 5. W przypadku jednakowej liczby głosów uniemożliwiającej objęcie funkcji przez jednego
kandydata, komisja skrutacyjna przeprowadza ponowne głosowanie dla tych kandydatów, którzy otrzymali
jednakową liczbę głosów.";
3) w § 33 ust. 12 uchyla się pkt 2;
4) § 36 otrzymuje brzmienie:
,,§ 36. 1. Sołectwo może przejąć mienie komunalne przekazane zarządzeniami Wójta do korzystania
w ramach zwykłego zarządu:
1) na wniosek Zebrania Wiejskiego;
2) z inicjatywy Wójta.
2. Przekazanie Sołectwu mienia następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego ilościowowartościowego. Sołectwo zobowiązane jest do:
1) dbałości o nie;
2) rozliczenia się z niego;
3) w przypadku niedoboru lub powstania w nim szkód z winy zarządzającego - niezwłocznego naprawienia
szkody.
3. W stosunku do przekazanego mienia gminnego Sołectwo wykonuje czynności zwykłego zarządu,
polegające na:
1) załatwianiu bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia;
2) utrzymywaniu go w stanie niepogorszonym, w ramach aktualnego przeznaczenia;
3) zachowaniu mienia i osiąganiu z niego dochodów, zgodnie z jego przeznaczeniem;
4) transferze dochodów z przekazanego mienia do budżetu gminy.
4. Obsługę gospodarki finansowej Sołectwa zapewnia Wójt za pośrednictwem Urzędu.".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sędziejowice.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Jarosław Bartczak
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