UCHWAŁA NR XX/143/12
RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE
z dnia 30 października 2012 r.
w sprawie zmiany statutu sołectwom.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 7, art. 35 oraz art. 40 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116,
poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441,Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 Nr 48,
poz.327, Nr 138, poz.974 Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52,
poz.420, Nr 157 , poz.1241; z 2010r.Nr 28, poz. 142 i 146 , Nr 106, poz. 675 Nr40, poz. 230; z 2011r.Nr 117, poz.
679, Nr 134, poz.777, Nr 21, poz.113, Nr217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; z 2012 poz. 567) po przeprowadzeniu
konsultacji z mieszkańcami – uchwala się co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr III/31/103 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 11 marca 2003r. w sprawie nadania statutu
sołectwom, w załącznikach od Nr 1 do Nr 37 wprowadza się zmiany w sposób następujący:
1) w § 9 dodaje się ust 3 w brzmieniu:
„§ 9. 3. Zawiadomienie o zebraniu winno być podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo
przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim oraz poprzez zamieszczenie na
stronie internetowej Urzędu Miejskiego (BIP) , co najmniej na 3 dni przed terminem zebrania, a w sprawach
wyborów organów sołectwa na 7 dni przed planowanym zebraniem”;
2) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy wzięło w nim udział co najmniej 20% stałych mieszkańców
sołectwa uprawnionych do głosowania.
2. Jeżeli w wyznaczonym terminie na zebraniu wiejskim nie uzyskano frekwencji, o której mowa w ust
1, sołtys lub Burmistrz zwołuje zebranie w drugim terminie.
3. Zebranie w drugim terminie może być przeprowadzone, bez względu na liczbę osób uczestniczących
w zebraniu, w tym samym dniu po upływie 30 minut od wskazanej godziny rozpoczęcia zebrania
w pierwszym terminie.
4. Mieszkańcy obecni na zebraniu potwierdzają swoją obecność wpisując się na listę obecności.”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
mgr inż. Marian Rogowiec
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