
UCHWAŁA NR XXVI/168/2021 
RADY GMINY PRZYRÓW 

z dnia 26 listopada 2021 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 145/XXIII/09 Rady Gminy w Przyrowie 
z dnia 28 września 2009 roku w sprawie nadania statutu jednostkom 

pomocniczym – sołectwom położonym na terenie Gminy Przyrów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372 z późn. 
zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji określonych Uchwałą Nr 
XXII/146/2021 Rady Gminy Przyrów z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami, dotyczących projektu uchwały              
w sprawie zmiany Uchwały Nr 145/XXIII/09 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 
28 września 2009 roku w sprawie nadania statutu jednostkom pomocniczym - 
sołectwom położonym na terenie Gminy Przyrów, Rada Gminy Przyrów uchwala, 
co następuje: 

§ 1. W załącznikach od Nr 1 do Nr 11 do Uchwały Nr 145/XXIII/09 Rady 
Gminy w Przyrowie z dnia 28 września 2009 roku w sprawie nadania statutu 
jednostkom pomocniczym - sołectwom położonym na terenie Gminy Przyrów 
Rozdział II § 3 pkt 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat”.. 

§ 2. W załącznikach od Nr 1 do Nr 11 do Uchwały Nr 145/XXIII/09 Rady 
Gminy w Przyrowie z dnia 28 września 2009 roku w sprawie nadania statutu 
jednostkom pomocniczym - sołectwom położonym na terenie Gminy Przyrów 
Rozdział IV § 22 otrzymuje brzmienie:       "1. Sołtys i każdy członek rady 
sołeckiej może być odwołany przez zebranie wiejskie przed upływem kadencji 
jeżeli nie wykonuje swoich obowiązków, narusza postanowienia statutu lub 
uchwał zebrań wiejskich. 

2. Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje z inicjatywy 
15 mieszkańców sołectwa posiadających prawo wybierania. 

3. Wniosek o odwołanie sołtysa wraz z uzasadnieniem składany jest Wójtowi 
Gminy w formie pisemnej. Wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje się biegu. 

4. Zebranie wiejskie w sprawie odwołania sołtysa lub członka rady sołeckiej 
zwołuje Wójt Gminy informując mieszkańców sołectwa, w sposób zwyczajowo 
przyjęty, o miejscu i czasie zebrania wiejskiego, w terminie co najmniej 7 dni 
przed wyznaczoną datą zebrania. 

5. Zebranie wiejskie może odwołać sołtysa lub członka rady sołeckiej przed 
upływem kadencji w obecności co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania. 
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6. W przypadku nie odwołania sołtysa lub członka rady sołeckiej w trybie 
określonym w ust. 5 odwołanie odbywa się podczas kolejnego zebrania, które 
jest ważne bez względu na ilość uprawnionych do głosowania obecnych podczas 
zebrania. 

7. Głosowanie w sprawie odwołania sołtysa lub członka rady sołeckiej jest 
tajne. Do jego przeprowadzenia stosuje się odpowiednio regulacje zawarte w § 
20 Statutu Sołectwa." 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Gminy 

 
 

Maria Stępień 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 7481B052-0F61-4E0D-9F1D-2ABF28318217. Podpisany Strona 2


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 2 Ustęp 2
	Paragraf 2 Ustęp 3
	Paragraf 2 Ustęp 4
	Paragraf 2 Ustęp 5
	Paragraf 2 Ustęp 6
	Paragraf 2 Ustęp 7

	Paragraf 3


