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Poz. 5137
UCHWAŁA NR V/62/19
RADY GMINY OLSZEWO-BORKI
z dnia 27 marca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Żebry-Ostrowy nr 1
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 506) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami uchwala się, co następuje:
§ 1. W Statucie Sołectwa Żebry- Ostrowy nr 1 stanowiącym załącznik do uchwały Nr XII/90/07 Rady
Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 5 września 2007 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Żebry- Ostrowy
nr 1 (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dn. 2 listopada 2007 r. Nr 220 poz. 6344) wprowadza się następujące
zmiany:
1) w § 2 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) uchwały Nr XXXI/183/13 Rady Gminy Olszewo-Borki
w sprawie Statutu Gminy Olszewo-Borki (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dn. 20 marca 2013 r. poz. 3285 ze
zm.),”,
2) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Kadencja Sołtysa, Rady Sołeckiej i innych organów powołanych
przez Zebranie Wiejskie trwa 5 lat licząc od dnia wyboru.”,
3) w § 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano quorum, wówczas
Zebranie zwoływane jest w tym samym dniu po upływie 30 minut od pierwotnego terminu Zebrania.”,
4) w § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyska się obecności 1/5
stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza
się na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie 30 minut od pierwotnego terminu zebrania bez
względu na liczbę uczestniczących w nim osób.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie do kadencji rozpoczynającej się w 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy
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