
   Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.8.2019 
  Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  
  z dnia 15 stycznia 2019 r. 

 
        PROJEKT 

U C H W A Ł A Nr  ........ 
 

RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 
z dnia ....... ....... 

 
zmieniająca uchwały w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Gryfino – 

sołectwom. 
 
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, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, z 2019 r. poz. 2500) uchwala 
się, co następuje: 
 
 § 1. W statutach sołectw, stanowiących załączniki nr 1-27 do uchwały Nr XXI/294/04 Rady 
Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania statutów jednostkom 
pomocniczym Gminy Gryfino – sołectwom (Dziennik Urzędowy Województwa 
Zachodniopomorskiego z 2004 r. Nr 43, poz. 802) zmienionych uchwałą Nr IX/73/11 Rady 
Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2011 r. (Dziennik Urzędowy Województwa 
Zachodniopomorskiego Nr 94 poz. 1695) oraz uchwałą Nr XXXI/292/16 Rady Miejskiej w Gryfinie 
z dnia 22 grudnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2017 r. 
poz. 398) wprowadza się zmiany: 

1) § 16 otrzymuje brzmienie: 
„§ 16 Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat i rozpoczyna się od dnia następującego po 
dniu wyborów, a upływa z dniem wyboru organu wykonawczego sołectwa na nową kadencję”. 

2) § 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„§ 25 ust. 1. Zebranie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i członków rady sołeckiej 
zarządza i zwołuje burmistrz w terminie do 6 miesięcy po wyborze Rady Miejskiej w Gryfinie na 
nową kadencję. Zebraniu przewodniczy burmistrz lub jego zastępca lub inna osoba 
upoważniona przez burmistrza. Zebraniu przewodniczyć może również radny wskazany przez 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie”. 
 

§ 2. W Statucie sołectwa Parsówek, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XX/279/04 Rady 
Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie podziału sołectwa Sobiemyśl 
i utworzenia sołectwa Parsówek (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 
2004 r. Nr 28, poz. 511) zmienionym uchwałą Nr IX/73/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 
czerwca 2011 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 94 poz. 1695) 
wprowadza się zmiany: 

1) § 16 otrzymuje brzmienie: 
„§ 16 Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat i rozpoczyna się od dnia następującego po 
dniu wyborów, a upływa z dniem wyboru organu wykonawczego sołectwa na nową kadencję”. 

2) § 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„§ 25 ust. 1. Zebranie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i członków rady sołeckiej 
zarządza i zwołuje burmistrz w terminie do 6 miesięcy po wyborze Rady Miejskiej w Gryfinie na 
nową kadencję. Zebraniu przewodniczy burmistrz lub jego zastępca lub inna osoba 
upoważniona przez burmistrza. Zebraniu przewodniczyć może również radny wskazany przez 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie”. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego. 
 

        PRZEWODNICZĄCY RADY 
                     Rafał Guga 
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UZASADNIENIE 

 Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia 

udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów 

publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 130) dokonała zmiany art. 16 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.). Zmiana ta wprowadziła pięcioletnią 

kadencję dla rady gminy.  

W związku z powyższym zasadne jest wydłużenie kadencji dla sołtysów i rad sołeckich 

w gminie Gryfino do 5 lat. 

W celu sprawniejszego przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich zasadne 

jest rozszerzenie kręgu osób, które mogą przewodniczyć zebraniom wyborczym o osoby 

upoważnione przez burmistrza.  

 

 

Sporządziła: Izabela Buckowska 

 


