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UCHWAŁA NR XLIV/502/2014
RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH
z dnia 31 lipca 2014 roku
w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Sanka
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 oraz art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Miejska w Krzeszowicach uchwala,
co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XLVIII/401/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 marca
2010 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sanka wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadku gdy Sołtys odmówi zwołania Zebrania lub gdy jego mandat wygaśnie z przyczyn
określonych w § 33 ust. 1, Zebranie to zwołuje Burmistrz i mu przewodniczy .”;
2) w § 16 skreśla się ust. 2,
3) § 33 otrzymuje brzmienie:
„1. Wygaśnięcie mandatu Sołtysa następuje na skutek:
1) pisemnego zrzeczenia się mandatu złożonego na ręce Burmistrza,
2) utraty prawa wybieralności,
3) prawomocnego skazującego wyroku sądu, orzeczonego za przestępstwo umyślne,
4) śmierci,
5) prawomocnego odwołania w wyniku przeprowadzonego referendum w Sołectwie, którego zasady
i tryb określi Rada, z odpowiednim zastosowaniem przepisów ustawy o referendum lokalnym.
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa, Burmistrz zarządza przeprowadzenie wyborów
uzupełniających, przeprowadzanych w trybie i zasadach wyboru Sołtysa określonych niniejszym
statutem. Jednocześnie Burmistrz powierza pełnienie obowiązków Sołtysa, do czasu wyboru nowego
Sołtysa, jednemu z członków Rady Sołeckiej.
3. W przypadku niemożności wyznaczenia członka Rady Sołeckiej, o którym mowa w ust. 2 lub
odmowy podjęcia przez niego obowiązków Sołtysa, Burmistrz wskazuje osobę spośród mieszkańców
Sołectwa.
4. Sołtys wybrany w wyborach uzupełniających sprawuje swoją funkcję do końca kadencji, w trakcie
której został wybrany.
5. Wyborów uzupełniających na Sołtysa nie przeprowadza się, jeżeli do upływu kadencji pozostało
nie więcej niż 6 miesięcy. W tym czasie obowiązki Sołtysa pełni osoba wskazana przez Burmistrza
spośród członków Rady Sołeckiej. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.”;
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4) § 36 otrzymuje brzmienie:
„1. Utrata pełnienia funkcji członka Rady Sołeckiej następuje w następujących przypadkach:
1) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Sołtysa,
2) utraty prawa wybieralności,
3) śmierci,
4) odwołania w trybie określonym w ust. 5.
2. W przypadku utraty pełnienia funkcji członka Rady Sołeckiej z przyczyn określonych w ust. 1,
najbliższe Zebranie może przeprowadzić wybory uzupełniające na członka Rady Sołeckiej, w trybie
określonym jak dla wyborów członków Rady Sołeckiej, z zastrzeżeniem ust. 4.
3. Członek Rady Sołeckiej wybrany w wyborach uzupełniających sprawuje swoją funkcję do końca
kadencji, w trakcie której został wybrany.
4. W przypadku pomniejszenia minimalnego składu Rady Sołeckiej określonego w § 17 w wyniku utraty
pełnienia funkcji członka Rady Sołeckiej z przyczyn określonych w ust. 1, najbliższe Zebranie
przeprowadza wybory uzupełniające na członka Rady Sołeckiej, w trybie określonym jak dla wyborów
członków Rady Sołeckiej. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.
5. Odwołanie z funkcji członka Rady Sołeckiej może odbyć się na wniosek Sołtysa i należy do
kompetencji Zebrania. Tryb głosowania w przypadku wniosku o odwołanie jest taki jak w przypadku
powołania.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Krzeszowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Wiceprzewodnicząca Rady
Renata Brzózka

