
UCHWAŁA NR VII/55/2019                    
RADY GMINY BEJSCE

z dnia 4 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr V/28/03 Rady Gminy w Bejscach z dnia 2 września 2003 roku w sprawie 
nadania statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Bejsce.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. z 2019 roku, poz. 506) Rada Gminy Bejsce uchwala co następuje: 

§ 1. W załączniku nr od 1 do uchwały Nr V/28/03 Rady Gminy w Bejscach z dnia 2 września 2003 roku 
w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Bejsce wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  „ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym (tj. 
Dz. U. z 2019 roku , poz. 509) zwanej dalej ustawą”, 

2. § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  „Statutu Gminy Bejsce zatwierdzonego uchwałą Nr XLI/281/2018 Rady 
Gminy Bejsce z dnia 15 października 2018 roku", 

3. § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  „Kadencja organów sołectwa trwa pięć lat licząc od dnia wyboru", 

4. § 10 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „Opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu w celu uchwalenia 
projekt wniosku o którym mowa w art. 5 ust.1-3 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim 
zawierającego wskazania przedsięwzięć przewidzianych                 do realizacji na obszarze sołectwa w ramach 
środków określonych dla danego sołectwa na podstawie informacji Wójta Gminy", 

5. § 22 otrzymuje brzmienie:  „1. Podstawą gospodarki sołectwa może być uchwalony przez zebranie wiejskie 
wniosek zawierający wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach 
środków określonych dla danego sołectwa na podstawie informacji Wójta Gminy, jeżeli zostanie on zatwierdzony 
przez Radę Gminy. 2. Wniosek o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu po zatwierdzeniu przez Radę Gminy 
jest rocznym planem finansowo-rzeczowym sołectwa. 3. Zebranie wiejskie prowadzi gospodarkę finansową 
w zakresie określonym przez uchwałę budżetową Rady Gminy". 

6. § 40 otrzymuje brzmienie: „W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie stosuje się przepisy 
Uchwały Nr XLI/281/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 15 października 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Bejsce 
oraz ustawy".

§ 2. W załączniku nr 2 do uchwały Nr V/28/03 Rady Gminy w Bejscach z dnia 2 września 2003 roku 
w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Bejsce wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  „ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym (tj. 
Dz. U. z 2019 roku , poz. 509) zwanej dalej ustawą”, 

2. § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  „Statutu Gminy Bejsce zatwierdzonego uchwałą Nr XLI/281/2018 Rady 
Gminy Bejsce z dnia 15 października 2018 roku", 

3. § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  „Kadencja organów sołectwa trwa pięć lat licząc od dnia wyboru", 

4. § 10 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „Opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu w celu uchwalenia 
projekt wniosku o którym mowa w art. 5 ust.1-3 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim 
zawierającego wskazania przedsięwzięć przewidzianych                 do realizacji na obszarze sołectwa w ramach 
środków określonych dla danego sołectwa na podstawie informacji Wójta Gminy", 

5. § 22 otrzymuje brzmienie:  „1. Podstawą gospodarki sołectwa może być uchwalony przez zebranie wiejskie 
wniosek zawierający wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach 
środków określonych dla danego sołectwa na podstawie informacji Wójta Gminy, jeżeli zostanie on zatwierdzony 
przez Radę Gminy. 2. Wniosek o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu po zatwierdzeniu przez Radę Gminy 
jest rocznym planem finansowo-rzeczowym sołectwa. 3. Zebranie wiejskie prowadzi gospodarkę finansową 
w zakresie określonym przez uchwałę budżetową Rady Gminy". 
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6. § 40 otrzymuje brzmienie: „W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie stosuje się przepisy 
Uchwały Nr XLI/281/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 15 października 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Bejsce 
oraz ustawy ".

§ 3. W załączniku nr 3 do uchwały Nr V/28/03 Rady Gminy w Bejscach z dnia 2 września 2003 roku 
w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Bejsce wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  „ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym (tj. 
Dz. U. z 2019 roku , poz. 509) zwanej dalej ustawą”, 

2. § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  „Statutu Gminy Bejsce zatwierdzonego uchwałą Nr XLI/281/2018 Rady 
Gminy Bejsce z dnia 15 października 2018 roku", 

3. § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  „Kadencja organów sołectwa trwa pięć lat licząc od dnia wyboru", 

4. § 10 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „Opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu w celu uchwalenia 
projekt wniosku o którym mowa w art. 5 ust.1-3 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim 
zawierającego wskazania przedsięwzięć przewidzianych                 do realizacji na obszarze sołectwa w ramach 
środków określonych dla danego sołectwa na podstawie informacji Wójta Gminy", 

5. § 22 otrzymuje brzmienie:  „1. Podstawą gospodarki sołectwa może być uchwalony przez zebranie wiejskie 
wniosek zawierający wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach 
środków określonych dla danego sołectwa na podstawie informacji Wójta Gminy, jeżeli zostanie on zatwierdzony 
przez Radę Gminy. 2. Wniosek o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu po zatwierdzeniu przez Radę Gminy 
jest rocznym planem finansowo-rzeczowym sołectwa. 3. Zebranie wiejskie prowadzi gospodarkę finansową 
w zakresie określonym przez uchwałę budżetową Rady Gminy". 

6. § 40 otrzymuje brzmienie: „W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie stosuje się przepisy 
Uchwały Nr XLI/281/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 15 października 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Bejsce 
oraz ustawy ".

§ 4. W załączniku nr 4 do uchwały Nr V/28/03 Rady Gminy w Bejscach z dnia 2 września 2003 roku 
w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Bejsce wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  „ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym (tj. 
Dz. U. z 2019 roku , poz. 509) zwanej dalej ustawą”, 

2. § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  „Statutu Gminy Bejsce zatwierdzonego uchwałą Nr XLI/281/2018 Rady 
Gminy Bejsce z dnia 15 października 2018 roku", 

3. § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  „Kadencja organów sołectwa trwa pięć lat licząc od dnia wyboru", 

4. § 10 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „Opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu w celu uchwalenia 
projekt wniosku o którym mowa w art. 5 ust.1-3 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim 
zawierającego wskazania przedsięwzięć przewidzianych                 do realizacji na obszarze sołectwa w ramach 
środków określonych dla danego sołectwa na podstawie informacji Wójta Gminy", 

5. § 22 otrzymuje brzmienie:  „1. Podstawą gospodarki sołectwa może być uchwalony przez zebranie wiejskie 
wniosek zawierający wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach 
środków określonych dla danego sołectwa na podstawie informacji Wójta Gminy, jeżeli zostanie on zatwierdzony 
przez Radę Gminy. 2. Wniosek o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu po zatwierdzeniu przez Radę Gminy 
jest rocznym planem finansowo-rzeczowym sołectwa. 3. Zebranie wiejskie prowadzi gospodarkę finansową 
w zakresie określonym przez uchwałę budżetową Rady Gminy". 

6. § 40 otrzymuje brzmienie: „W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie stosuje się przepisy 
Uchwały Nr XLI/281/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 15 października 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Bejsce 
oraz ustawy ".

§ 5. W załączniku nr 5 do uchwały Nr V/28/03 Rady Gminy w Bejscach z dnia 2 września 2003 roku 
w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Bejsce wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  „ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym (tj. 
Dz. U. z 2019 roku , poz. 509) zwanej dalej ustawą”, 

2. § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  „Statutu Gminy Bejsce zatwierdzonego uchwałą Nr XLI/281/2018 Rady 
Gminy Bejsce z dnia 15 października 2018 roku", 
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3. § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  „Kadencja organów sołectwa trwa pięć lat licząc od dnia wyboru", 

4. § 10 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „Opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu w celu uchwalenia 
projekt wniosku o którym mowa w art. 5 ust.1-3 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim 
zawierającego wskazania przedsięwzięć przewidzianych                 do realizacji na obszarze sołectwa w ramach 
środków określonych dla danego sołectwa na podstawie informacji Wójta Gminy", 

5. § 22 otrzymuje brzmienie:  „1. Podstawą gospodarki sołectwa może być uchwalony przez zebranie wiejskie 
wniosek zawierający wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach 
środków określonych dla danego sołectwa na podstawie informacji Wójta Gminy, jeżeli zostanie on zatwierdzony 
przez Radę Gminy. 2. Wniosek o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu po zatwierdzeniu przez Radę Gminy 
jest rocznym planem finansowo-rzeczowym sołectwa. 3. Zebranie wiejskie prowadzi gospodarkę finansową 
w zakresie określonym przez uchwałę budżetową Rady Gminy". 

6. § 40 otrzymuje brzmienie: „W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie stosuje się przepisy 
Uchwały Nr XLI/281/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 15 października 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Bejsce 
oraz ustawy".

§ 6. W załączniku nr 6 do uchwały Nr V/28/03 Rady Gminy w Bejscach z dnia 2 września 2003 roku 
w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Bejsce wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  „ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym (tj. 
Dz. U. z 2019 roku , poz. 509) zwanej dalej ustawą”, 

2. § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  „Statutu Gminy Bejsce zatwierdzonego uchwałą Nr XLI/281/2018 Rady 
Gminy Bejsce z dnia 15 października 2018 roku", 

3. § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  „Kadencja organów sołectwa trwa pięć lat licząc od dnia wyboru", 

4. § 10 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „Opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu w celu uchwalenia 
projekt wniosku o którym mowa w art. 5 ust.1-3 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim 
zawierającego wskazania przedsięwzięć przewidzianych                 do realizacji na obszarze sołectwa w ramach 
środków określonych dla danego sołectwa na podstawie informacji Wójta Gminy", 

5. § 22 otrzymuje brzmienie:  „1. Podstawą gospodarki sołectwa może być uchwalony przez zebranie wiejskie 
wniosek zawierający wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach 
środków określonych dla danego sołectwa na podstawie informacji Wójta Gminy, jeżeli zostanie on zatwierdzony 
przez Radę Gminy. 2. Wniosek o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu po zatwierdzeniu przez Radę Gminy 
jest rocznym planem finansowo-rzeczowym sołectwa. 3. Zebranie wiejskie prowadzi gospodarkę finansową 
w zakresie określonym przez uchwałę budżetową Rady Gminy". 

6. § 40 otrzymuje brzmienie: „W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie stosuje się przepisy 
Uchwały Nr XLI/281/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 15 października 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Bejsce 
oraz ustawy".

§ 7. W załączniku nr 7 do uchwały Nr V/28/03 Rady Gminy w Bejscach z dnia 2 września 2003 roku 
w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Bejsce wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  „ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym (tj. 
Dz. U. z 2019 roku , poz. 509) zwanej dalej ustawą”, 

2. § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  „Statutu Gminy Bejsce zatwierdzonego uchwałą Nr XLI/281/2018 Rady 
Gminy Bejsce z dnia 15 października 2018 roku", 

3. § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  „Kadencja organów sołectwa trwa pięć lat licząc od dnia wyboru", 

4. § 10 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „Opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu w celu uchwalenia 
projekt wniosku o którym mowa w art. 5 ust.1-3 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim 
zawierającego wskazania przedsięwzięć przewidzianych                 do realizacji na obszarze sołectwa w ramach 
środków określonych dla danego sołectwa na podstawie informacji Wójta Gminy", 
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5. § 22 otrzymuje brzmienie:  „1. Podstawą gospodarki sołectwa może być uchwalony przez zebranie wiejskie 
wniosek zawierający wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach 
środków określonych dla danego sołectwa na podstawie informacji Wójta Gminy, jeżeli zostanie on zatwierdzony 
przez Radę Gminy. 2. Wniosek o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu po zatwierdzeniu przez Radę Gminy 
jest rocznym planem finansowo-rzeczowym sołectwa. 3. Zebranie wiejskie prowadzi gospodarkę finansową 
w zakresie określonym przez uchwałę budżetową Rady Gminy". 

6. § 40 otrzymuje brzmienie: „W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie stosuje się przepisy 
Uchwały Nr XLI/281/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 15 października 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Bejsce 
oraz ustawy".

§ 8. W załączniku nr 8 do uchwały Nr V/28/03 Rady Gminy w Bejscach z dnia 2 września 2003 roku 
w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Bejsce wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  „ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym (tj. 
Dz. U. z 2019 roku , poz. 509) zwanej dalej ustawą”, 

2. § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  „Statutu Gminy Bejsce zatwierdzonego uchwałą Nr XLI/281/2018 Rady 
Gminy Bejsce z dnia 15 października 2018 roku", 

3. § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  „Kadencja organów sołectwa trwa pięć lat licząc od dnia wyboru", 

4. § 10 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „Opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu w celu uchwalenia 
projekt wniosku o którym mowa w art. 5 ust.1-3 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim 
zawierającego wskazania przedsięwzięć przewidzianych                 do realizacji na obszarze sołectwa w ramach 
środków określonych dla danego sołectwa na podstawie informacji Wójta Gminy", 

5. § 22 otrzymuje brzmienie:  „1. Podstawą gospodarki sołectwa może być uchwalony przez zebranie wiejskie 
wniosek zawierający wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach 
środków określonych dla danego sołectwa na podstawie informacji Wójta Gminy, jeżeli zostanie on zatwierdzony 
przez Radę Gminy. 2. Wniosek o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu po zatwierdzeniu przez Radę Gminy 
jest rocznym planem finansowo-rzeczowym sołectwa. 3. Zebranie wiejskie prowadzi gospodarkę finansową 
w zakresie określonym przez uchwałę budżetową Rady Gminy". 

6. § 40 otrzymuje brzmienie: „W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie stosuje się przepisy 
Uchwały Nr XLI/281/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 15 października 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Bejsce 
oraz ustawy".

§ 9. W załączniku nr 9 do uchwały Nr V/28/03 Rady Gminy w Bejscach z dnia 2 września 2003 roku 
w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Bejsce wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  „ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym (tj. 
Dz. U. z 2019 roku , poz. 509) zwanej dalej ustawą”, 

2. § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  „Statutu Gminy Bejsce zatwierdzonego uchwałą Nr XLI/281/2018 Rady 
Gminy Bejsce z dnia 15 października 2018 roku", 

3. § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  „Kadencja organów sołectwa trwa pięć lat licząc od dnia wyboru", 

4. § 10 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „Opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu w celu uchwalenia 
projekt wniosku o którym mowa w art. 5 ust.1-3 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim 
zawierającego wskazania przedsięwzięć przewidzianych                 do realizacji na obszarze sołectwa w ramach 
środków określonych dla danego sołectwa na podstawie informacji Wójta Gminy", 

5. § 22 otrzymuje brzmienie:  „1. Podstawą gospodarki sołectwa może być uchwalony przez zebranie wiejskie 
wniosek zawierający wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach 
środków określonych dla danego sołectwa na podstawie informacji Wójta Gminy, jeżeli zostanie on zatwierdzony 
przez Radę Gminy. 2. Wniosek o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu po zatwierdzeniu przez Radę Gminy 
jest rocznym planem finansowo-rzeczowym sołectwa. 3. Zebranie wiejskie prowadzi gospodarkę finansową 
w zakresie określonym przez uchwałę budżetową Rady Gminy". 

6. § 40 otrzymuje brzmienie: „W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie stosuje się przepisy 
Uchwały Nr XLI/281/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 15 października 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Bejsce 
oraz ustawy".
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§ 10. W załączniku nr 10 do uchwały Nr V/28/03 Rady Gminy w Bejscach z dnia 2 września 2003 roku 
w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Bejsce wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  „ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym (tj. 
Dz. U. z 2019 roku , poz. 509) zwanej dalej ustawą”, 

2. § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  „Statutu Gminy Bejsce zatwierdzonego uchwałą Nr XLI/281/2018 Rady 
Gminy Bejsce z dnia 15 października 2018 roku", 

3. § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  „Kadencja organów sołectwa trwa pięć lat licząc od dnia wyboru", 

4. § 10 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „Opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu w celu uchwalenia 
projekt wniosku o którym mowa w art. 5 ust.1-3 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim 
zawierającego wskazania przedsięwzięć przewidzianych                 do realizacji na obszarze sołectwa w ramach 
środków określonych dla danego sołectwa na podstawie informacji Wójta Gminy", 

5. § 22 otrzymuje brzmienie:  „1. Podstawą gospodarki sołectwa może być uchwalony przez zebranie wiejskie 
wniosek zawierający wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach 
środków określonych dla danego sołectwa na podstawie informacji Wójta Gminy, jeżeli zostanie on zatwierdzony 
przez Radę Gminy. 2. Wniosek o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu po zatwierdzeniu przez Radę Gminy 
jest rocznym planem finansowo-rzeczowym sołectwa. 3. Zebranie wiejskie prowadzi gospodarkę finansową 
w zakresie określonym przez uchwałę budżetową Rady Gminy". 

6. § 40 otrzymuje brzmienie: „W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie stosuje się przepisy 
Uchwały Nr XLI/281/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 15 października 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Bejsce 
oraz ustawy".

§ 11. W załączniku nr 11 do uchwały Nr V/28/03 Rady Gminy w Bejscach z dnia 2 września 2003 roku 
w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Bejsce wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  „ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym (tj. 
Dz. U. z 2019 roku , poz. 509) zwanej dalej ustawą”, 

2. § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  „Statutu Gminy Bejsce zatwierdzonego uchwałą Nr XLI/281/2018 Rady 
Gminy Bejsce z dnia 15 października 2018 roku", 

3. § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  „Kadencja organów sołectwa trwa pięć lat licząc od dnia wyboru", 

4. § 10 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „Opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu w celu uchwalenia 
projekt wniosku o którym mowa w art. 5 ust.1-3 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim 
zawierającego wskazania przedsięwzięć przewidzianych                 do realizacji na obszarze sołectwa w ramach 
środków określonych dla danego sołectwa na podstawie informacji Wójta Gminy", 

5. § 22 otrzymuje brzmienie:  „1. Podstawą gospodarki sołectwa może być uchwalony przez zebranie wiejskie 
wniosek zawierający wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach 
środków określonych dla danego sołectwa na podstawie informacji Wójta Gminy, jeżeli zostanie on zatwierdzony 
przez Radę Gminy. 2. Wniosek o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu po zatwierdzeniu przez Radę Gminy 
jest rocznym planem finansowo-rzeczowym sołectwa. 3. Zebranie wiejskie prowadzi gospodarkę finansową 
w zakresie określonym przez uchwałę budżetową Rady Gminy". 

6. § 40 otrzymuje brzmienie: „W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie stosuje się przepisy 
Uchwały Nr XLI/281/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 15 października 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Bejsce 
oraz ustawy".

§ 12. W załączniku nr 12 do uchwały Nr V/28/03 Rady Gminy w Bejscach z dnia 2 września 2003 roku 
w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Bejsce wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  „ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym (tj. 
Dz. U. z 2019 roku , poz. 509) zwanej dalej ustawą”, 

2. § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  „Statutu Gminy Bejsce zatwierdzonego uchwałą Nr XLI/281/2018 Rady 
Gminy Bejsce z dnia 15 października 2018 roku", 

3. § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  „Kadencja organów sołectwa trwa pięć lat licząc od dnia wyboru", 
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4. § 10 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „Opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu w celu uchwalenia 
projekt wniosku o którym mowa w art. 5 ust.1-3 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim 
zawierającego wskazania przedsięwzięć przewidzianych                 do realizacji na obszarze sołectwa w ramach 
środków określonych dla danego sołectwa na podstawie informacji Wójta Gminy", 

5. § 22 otrzymuje brzmienie:  „1. Podstawą gospodarki sołectwa może być uchwalony przez zebranie wiejskie 
wniosek zawierający wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach 
środków określonych dla danego sołectwa na podstawie informacji Wójta Gminy, jeżeli zostanie on zatwierdzony 
przez Radę Gminy. 2. Wniosek o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu po zatwierdzeniu przez Radę Gminy 
jest rocznym planem finansowo-rzeczowym sołectwa. 3. Zebranie wiejskie prowadzi gospodarkę finansową 
w zakresie określonym przez uchwałę budżetową Rady Gminy". 

6. § 40 otrzymuje brzmienie: „W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie stosuje się przepisy 
Uchwały Nr XLI/281/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 15 października 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Bejsce 
oraz ustawy".

§ 13. W załączniku nr 13 do uchwały Nr V/28/03 Rady Gminy w Bejscach z dnia 2 września 2003 roku 
w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Bejsce wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  „ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym (tj. 
Dz. U. z 2019 roku , poz. 509) zwanej dalej ustawą”, 

2. § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  „Statutu Gminy Bejsce zatwierdzonego uchwałą Nr XLI/281/2018 Rady 
Gminy Bejsce z dnia 15 października 2018 roku", 

3. § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  „Kadencja organów sołectwa trwa pięć lat licząc od dnia wyboru", 

4. § 10 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „Opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu w celu uchwalenia 
projekt wniosku o którym mowa w art. 5 ust.1-3 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim 
zawierającego wskazania przedsięwzięć przewidzianych                 do realizacji na obszarze sołectwa w ramach 
środków określonych dla danego sołectwa na podstawie informacji Wójta Gminy", 

5. § 22 otrzymuje brzmienie:  „1. Podstawą gospodarki sołectwa może być uchwalony przez zebranie wiejskie 
wniosek zawierający wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach 
środków określonych dla danego sołectwa na podstawie informacji Wójta Gminy, jeżeli zostanie on zatwierdzony 
przez Radę Gminy. 2. Wniosek o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu po zatwierdzeniu przez Radę Gminy 
jest rocznym planem finansowo-rzeczowym sołectwa. 3. Zebranie wiejskie prowadzi gospodarkę finansową 
w zakresie określonym przez uchwałę budżetową Rady Gminy". 

6. § 40 otrzymuje brzmienie: „W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie stosuje się przepisy 
Uchwały Nr XLI/281/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 15 października 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Bejsce 
oraz ustawy".

§ 14. W załączniku nr 14 do uchwały Nr V/28/03 Rady Gminy w Bejscach z dnia 2 września 2003 roku 
w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Bejsce wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  „ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym (tj. 
Dz. U. z 2019 roku , poz. 509) zwanej dalej ustawą”, 

2. § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  „Statutu Gminy Bejsce zatwierdzonego uchwałą Nr XLI/281/2018 Rady 
Gminy Bejsce z dnia 15 października 2018 roku", 

3. § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  „Kadencja organów sołectwa trwa pięć lat licząc od dnia wyboru", 

4. § 10 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „Opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu w celu uchwalenia 
projekt wniosku o którym mowa w art. 5 ust.1-3 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim 
zawierającego wskazania przedsięwzięć przewidzianych                 do realizacji na obszarze sołectwa w ramach 
środków określonych dla danego sołectwa na podstawie informacji Wójta Gminy", 

5. § 22 otrzymuje brzmienie:  „1. Podstawą gospodarki sołectwa może być uchwalony przez zebranie wiejskie 
wniosek zawierający wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach 
środków określonych dla danego sołectwa na podstawie informacji Wójta Gminy, jeżeli zostanie on zatwierdzony 
przez Radę Gminy. 2. Wniosek o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu po zatwierdzeniu przez Radę Gminy 
jest rocznym planem finansowo-rzeczowym sołectwa. 3. Zebranie wiejskie prowadzi gospodarkę finansową 
w zakresie określonym przez uchwałę budżetową Rady Gminy". 
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6. § 40 otrzymuje brzmienie: „W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie stosuje się przepisy 
Uchwały Nr XLI/281/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 15 października 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Bejsce 
oraz ustawy".

§ 15. W załączniku nr 15 do uchwały Nr V/28/03 Rady Gminy w Bejscach z dnia 2 września 2003 roku 
w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Bejsce wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  „ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym (tj. 
Dz. U. z 2019 roku , poz. 509) zwanej dalej ustawą”, 

2. § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  „Statutu Gminy Bejsce zatwierdzonego uchwałą Nr XLI/281/2018 Rady 
Gminy Bejsce z dnia 15 października 2018 roku", 

3. § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  „Kadencja organów sołectwa trwa pięć lat licząc od dnia wyboru", 

4. § 10 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „Opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu w celu uchwalenia 
projekt wniosku o którym mowa w art. 5 ust.1-3 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim 
zawierającego wskazania przedsięwzięć przewidzianych                 do realizacji na obszarze sołectwa w ramach 
środków określonych dla danego sołectwa na podstawie informacji Wójta Gminy", 

5. § 22 otrzymuje brzmienie:  „1. Podstawą gospodarki sołectwa może być uchwalony przez zebranie wiejskie 
wniosek zawierający wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach 
środków określonych dla danego sołectwa na podstawie informacji Wójta Gminy, jeżeli zostanie on zatwierdzony 
przez Radę Gminy. 2. Wniosek o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu po zatwierdzeniu przez Radę Gminy 
jest rocznym planem finansowo-rzeczowym sołectwa. 3. Zebranie wiejskie prowadzi gospodarkę finansową 
w zakresie określonym przez uchwałę budżetową Rady Gminy". 

6. § 40 otrzymuje brzmienie: „W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie stosuje się przepisy 
Uchwały Nr XLI/281/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 15 października 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Bejsce 
oraz ustawy".

§ 16. W załączniku nr 16 do uchwały Nr V/28/03 Rady Gminy w Bejscach z dnia 2 września 2003 roku 
w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Bejsce wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  „ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym (tj. 
Dz. U. z 2019 roku , poz. 509) zwanej dalej ustawą”, 

2. § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  „Statutu Gminy Bejsce zatwierdzonego uchwałą Nr XLI/281/2018 Rady 
Gminy Bejsce z dnia 15 października 2018 roku", 

3. § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  „Kadencja organów sołectwa trwa pięć lat licząc od dnia wyboru", 

4. § 10 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „Opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu w celu uchwalenia 
projekt wniosku o którym mowa w art. 5 ust.1-3 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim 
zawierającego wskazania przedsięwzięć przewidzianych                 do realizacji na obszarze sołectwa w ramach 
środków określonych dla danego sołectwa na podstawie informacji Wójta Gminy", 

5. § 22 otrzymuje brzmienie:  „1. Podstawą gospodarki sołectwa może być uchwalony przez zebranie wiejskie 
wniosek zawierający wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach 
środków określonych dla danego sołectwa na podstawie informacji Wójta Gminy, jeżeli zostanie on zatwierdzony 
przez Radę Gminy. 2. Wniosek o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu po zatwierdzeniu przez Radę Gminy 
jest rocznym planem finansowo-rzeczowym sołectwa. 3. Zebranie wiejskie prowadzi gospodarkę finansową 
w zakresie określonym przez uchwałę budżetową Rady Gminy". 

6. § 40 otrzymuje brzmienie: „W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie stosuje się przepisy 
Uchwały Nr XLI/281/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 15 października 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Bejsce 
oraz ustawy".

§ 17. Wykonanie uchwały  powierza się Wójtowi Gminy Bejsce. 
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§ 18. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi 
w życie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Bejsce 

Leszek Makuch
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Uzasadnienie
Ustawa z dnia 11 stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie 
wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 130) 
wprowadziła pięcioletnią kadencję dla rady gminy i wójta dlatego celem zrównania długości kadencji jednostek 
pomocniczych gminy z długością kadencji organów gminy, zasadne jest również wydłużenie kadencji organów 
sołectw do 5 lat.   Celem wprowadzenia w jednostkach pomocniczych gminy funduszu sołeckiego  - zgodnie 
z Ustawą z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim, koniecznym jest wprowadzenie zmian zgodnych 
z wyżej wymienioną ustawą. Zmiana statutów sołectw wprowadzi w jednostkach pomocniczych tryb uzyskiwania 
dla sołectw środków z planowanego przez gminę funduszu sołeckiego.   Projekt zmian statutów sołectw został 
poddany konsultacjom z mieszkańcami sołectw  na zebraniach wyborczych odbytych w dniach od 15.03.2019r do 
27.03.2019 r. 

Id: ITQQQ-ALOOU-JPKSQ-TGJDC-VTCSA. Podpisany Strona 1




