
          Projekt uchwały 

UCHWAŁA NR …/…/2019 

RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE 

z dnia 16 września 2019 r. 

 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Opatów 

 

Na podstawie art. 5, art. 35, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), Rada Miejska  

w Opatowie uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

W statutach sołectw Gminy Opatów, uchwalonych uchwałą Nr V/37/03 Rady Miejskiej  

w Opatowie z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Opatów, 

stanowiących załączniki od 1 do 28 do niniejszej uchwały, wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w § 12 skreśla się pkt 1) i 2), 

2) § 16 otrzymuje brzmienie: 

„Zebranie wiejskie jest ważne, gdy zostali o nim powiadomieni wszyscy mieszkańcy  

w sposób zwyczajowo przyjęty.” 

 

§ 2 

Pozostała treść statutów sołectw Gminy Opatów, stanowiących załączniki od 1 do 28 do 

uchwały Nr V/37/03 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie 

uchwalenia statutów sołectw Gminy Opatów, nie ulega zmianie. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów.  

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego.  

 

 

 

          Przewodnicząca 

         Rady Miejskiej w Opatowie 

 

 

                ( mgr Beata Wrzołek ) 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

do Uchwały  Nr …. /…./2019 

Rady Miejskiej w Opatowie 

z dnia 16 września 2019 roku 

 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Opatów 

 

Uchwałą Nr V/37/03 z dnia 28 lutego 2003 r. Rada Miejska w Opatowie uchwaliła 

statuty sołectw z terenu Gminy Opatów.  

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne z uwagi na skargę Prokuratury 

Rejonowej w Opatowie na uchwałę Nr V/37/03, skierowaną do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Kielcach, w której to skarżący zarzucił naruszenie art. 35 ust. 3 pkt 2  

w z zw. z art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, poprzez 

nadanie w § 12 pkt 1 i 2 statutu organowi uchwałodawczemu jakim jest zebranie wiejskie 

kompetencji do wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej. Nadto, w uzasadnieniu skargi 

Skarżący wskazał na brak upoważnienia ustawowego dla organu stanowiącego Gminy do 

wprowadzenia pojęcia kworum dla dokonania wyborów organów jednostki pomocniczej. 

Niniejszy zarzut dotyczy § 16 statutów sołectw. 

Przedstawione przez Skarżącego stanowisko znajduje potwierdzenie w doktrynie 

prawa oraz w aktualnej linii orzeczniczej wojewódzkich sądów administracyjnych. 

Biorąc powyższe pod uwagę, przyjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 


