UCHWAŁA NR V/36/19
RADY GMINY KAMIENNIK
z dnia 5 marca 2019 r.
w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Karłowice Małe
Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy Kamiennik, uchwala co następuje:
§ 1. 1. W uchwale Nr XXIII/130/04 Rady Gminy Kamiennik z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Karłowice Małe wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat i kończy się z chwilą wyboru nowych organów.”;
2) § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zebranie, za wyjątkiem Zebrania, o którym mowa w § 3 ust. 4 i § 16 ust. 4 niniejszego Statutu zwołuje
Sołtys:
1) z własnej inicjatywy
2) z inicjatywy Rady Sołeckiej,
3) na żądanie 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu,
4) na polecenie Rady lub Wójta.”;
3) § 8 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) głosowanie odbywa się w sposób jawny z zastrzeżeniem § 13 ust. 2 i § 16 ust. 5.”;
4) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Rada Sołecka jest podmiotem doradczym, opiniodawczym i wspomagającym Sołtysa w realizacji jego
zadań, wybieranym na 5 – letnią kadencję w głosowaniu tajnym, bezpośrednim spośród nieograniczonej
liczby kandydatów przez stałych mieszkańców sołectwa.”;
5) § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Głosowanie przeprowadza się na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią Urzędu Gminy
Kamiennik.”;
6) § 16 otrzymuje brzmienie:
„1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim
i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich
obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego bądź dopuścili się czynu
dyskwalifikującego w opinii środowiska.
2. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje z inicjatywy:
1) 5 mieszkańców Sołectwa posiadających prawo wybierania, zgłoszonej w formie pisemnego wniosku,
2) Wójta.
3. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie, wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje się
biegu.
4. Zebranie w celu odwołania, o którym mowa w ust. 1, zwołuje Wójt.
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5. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamiennik.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Kliś
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