ZARZĄDZENIE NR 85/20
WÓJTA GMINY SZCZERCÓW
z dnia 22 września 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Szczerców w sprawie
zmiany statutów sołectw
Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 poz. 713) oraz § 4 zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami
Gminy Szczerców stanowiących załącznik do Uchwały Nr XVI/158/20 Rady Gminy Szczerców z dnia
21 lutego 2020r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami
Gminy Szczerców w sprawie zmiany statutów sołectw oraz Uchwały Nr XVII/180/20 Rady Gminy Szczerców
z dnia 20 maja 2020r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/158/20 Rady Gminy Szczerców z dnia 21 lutego
2020r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy
Szczerców w sprawie zmiany statutów sołectw zarządzam co następuje:
§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Gminy Szczerców
w sprawie zmiany statutów poszczególnych sołectw, które stanowią załączniki od 1-23 do niniejszego
Zarządzenia.
2. Celem konsultacji jest zebranie opinii i wniosków mieszkańców sołectw Gminy Szczerców na temat
zapisów projektów uchwał, o których mowa w ust. 1.
§ 2. 1. Konsultacje na terenie gminy przeprowadzone zostaną w terminie od 7 października 2020r. do
21 października 2020r.
2. W konsultacjach mogą uczestniczyć pełnoletni mieszkańcy Gminy Szczerców posiadający czynne prawo
wyborcze.
3. Konsultacje przeprowadzane będą w formie przyjmowania pisemnych opinii i wniosków dotyczących
treści projektów uchwał, o których mowa w § 1 ust. 1.
§ 3. Konsultacje polegać będą na:
1) udostępnieniu mieszkańcom treści projektów uchwał, o których mowa w § 1 ust. 1, poprzez zamieszczenie
ich na stronie internetowej www.szczercow.pl ;
2) wyłożeniu projektów uchwał, o których mowa w § 1 ust. 1 w Urzędzie Gminy w Szczercowie (pok. Nr 1)
w dniach i godzinach urzędowania, celem udostępnienia ich mieszkańcom i zgłaszania opinii, uwag
i wniosków, w terminie do 21 października 2020r. do godz. 16.00;
3) opinie i wnioski, o których mowa w § 2 ust. 3, składać można w formie skanu za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: organizacje@szczercow.org lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy
w Szczercowie w terminie do 21 października 2020r. do godz. 16.00.
§ 4. Wzór formularza do składania uwag i wniosków stanowi Załącznik nr 24 do niniejszego zarządzenia
i zostanie zamieszczony na stronie internetowej Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szczerców
oraz na tablicy ogłoszeń.
§ 5. Po upływie terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 wszystkie złożone wnioski zostaną przeanalizowane
oraz przygotowane zostaną ewentualne poprawki do projektów uchwał,o których mowa w § 1 ust. 1.
§ 6. 1. Z przebiegu konsultacji sporządzony zostanie protokół odzwierciedlający przebieg konsultacji, ilość
uczestników oraz ich wynik.
2. Protokół, o którym mowa w § 6 ust. 1 zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od
daty zakończenia konsultacji poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej Gminy, BIP oraz tablicy
ogłoszeń.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega:
1) umieszczeniu na stronie internetowej Gminy oraz BIP;
2) wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Szczercowie;
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3) wywieszeniu na tablicy ogłoszeń sołectw Gminy Szczerców.

Wójt Gminy Szczerców
Krzysztof Kamieniak
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 85/20
Wójta Gminy Szczerców
z dnia 22 września 2020 r.
Projekt
Uchwała Nr …………..
Rady Gminy Szczerców
z dnia …………………
w sprawie zmiany statutu sołectwa Borowa
Na podstawie art. 18 ust. l, art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713) po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkańcami Rada Gminy Szczerców uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku Nr l do Uchwały Nr XV/90/04 Rady Gminy w Szczercowie z dnia 16 lutego 2004 roku
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Borowa wprowadza się następujące zmiany:
1) § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat.”
2) § 28 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
2. W przypadku kandydatów mających tę samą ilość głosów zwołuje się kolejne zebranie wiejskie, które
powinno być podane do wiadomości mieszkańców sołectwa, co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą
zebrania przez organ zwołujący zebranie w sposób zwyczajowo przyjęty.
3. W przypadku braku rozstrzygnięcia określonego w ust. 2, o wyborze sołtysa decyduje losowanie
przeprowadzone przez przewodniczącego zebrania.
4. Zebranie decyduje o liczbie wybieranych członków Rady Sołeckiej”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczerców.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 85/20
Wójta Gminy Szczerców
z dnia 22 września 2020 r.
Projekt
Uchwała Nr …………..
Rady Gminy Szczerców
z dnia ………………….
w sprawie zmiany statutu sołectwa Brzezie
Na podstawie art. 18 ust. l, art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713) po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkańcamiRada Gminy Szczerców uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku Nr l do Uchwały Nr XV/91/04 Rady Gminy w Szczercowie z dnia 16 lutego 2004 roku
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Brzezie wprowadza się następujące zmiany:
1) § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat.”
2) § 28 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
2. W przypadku kandydatów mających tę samą ilość głosów zwołuje się kolejne zebranie wiejskie, które
powinno być podane do wiadomości mieszkańców sołectwa, co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą
zebrania przez organ zwołujący zebranie w sposób zwyczajowo przyjęty.
3. W przypadku braku rozstrzygnięcia określonego w ust. 2,
przeprowadzone przez przewodniczącego zebrania.

o wyborze sołtysa decyduje losowanie

4. Zebranie decyduje o liczbie wybieranych członków Rady Sołeckiej”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczerców.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.
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Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 85/20
Wójta Gminy Szczerców
z dnia 22 września 2020 r.
Projekt
Uchwała Nr …………..
Rady Gminy Szczerców
z dnia ………………….

w sprawie zmiany statutu sołectwa Chabielice
Na podstawie art. 18 ust. l, art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713) po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkańcami Rada Gminy Szczerców uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku Nr l do Uchwały Nr XV/92/04 Rady Gminy w Szczercowie z dnia 16 lutego 2004 roku
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Chabielice wprowadza się następujące zmiany:
1) § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat.”
2) § 28 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
2. W przypadku kandydatów mających tę samą ilość głosów zwołuje się kolejne zebranie wiejskie, które
powinno być podane do wiadomości mieszkańców sołectwa, co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą
zebrania przez organ zwołujący zebranie w sposób zwyczajowo przyjęty.
3. W przypadku braku rozstrzygnięcia określonego w ust. 2,
przeprowadzone przez przewodniczącego zebrania.

o wyborze sołtysa decyduje losowanie

4. Zebranie decyduje o liczbie wybieranych członków Rady Sołeckiej”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczerców.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.
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Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 85/20
Wójta Gminy Szczerców
z dnia 22 września 2020 r.
Projekt
Uchwała Nr …………..
Rady Gminy Szczerców
z dnia ………………….

w sprawie zmiany statutu sołectwa Dubie
Na podstawie art. 18 ust. l, art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713) po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkańcami Rada Gminy Szczerców uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku Nr l do Uchwały Nr XV/93/04 Rady Gminy w Szczercowie z dnia 16 lutego 2004 roku
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dubie wprowadza się następujące zmiany:
1) § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat.”
2) § 28 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
2. W przypadku kandydatów mających tę samą ilość głosów zwołuje się kolejne zebranie wiejskie, które
powinno być podane do wiadomości mieszkańców sołectwa, co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą
zebrania przez organ zwołujący zebranie w sposób zwyczajowo przyjęty.
3. W przypadku braku rozstrzygnięcia określonego w ust. 2, o wyborze sołtysa decyduje losowanie
przeprowadzone przez przewodniczącego zebrania.
4. Zebranie decyduje o liczbie wybieranych członków Rady Sołeckiej”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczerców.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.
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Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 85/20
Wójta Gminy Szczerców
z dnia 22 września 2020 r.
Projekt
Uchwała Nr …………..
Rady Gminy Szczerców
z dnia ………………….

w sprawie zmiany statutu sołectwa Grudna
Na podstawie art. 18 ust. l, art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713) po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkańcami Rada Gminy Szczerców uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku Nr l do Uchwały Nr XV/94/04 Rady Gminy w Szczercowie z dnia 16 lutego 2004 roku
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Grudna wprowadza się następujące zmiany:
1) § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat.”
2) § 28 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
2. W przypadku kandydatów mających tę samą ilość głosów zwołuje się kolejne zebranie wiejskie, które
powinno być podane do wiadomości mieszkańców sołectwa, co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą
zebrania przez organ zwołujący zebranie w sposób zwyczajowo przyjęty.
3. W przypadku braku rozstrzygnięcia określonego w ust. 2, o wyborze sołtysa decyduje losowanie
przeprowadzone przez przewodniczącego zebrania.
4. Zebranie decyduje o liczbie wybieranych członków Rady Sołeckiej”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczerców.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.
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Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 85/20
Wójta Gminy Szczerców
z dnia 22 września 2020 r.
Projekt
Uchwała Nr …………..
Rady Gminy Szczerców
z dnia ………………….

w sprawie zmiany statutu sołectwa Janówka
Na podstawie art. 18 ust. l, art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713) po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkańcami Rada Gminy Szczerców uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku Nr l do Uchwały Nr XV/95/04 Rady Gminy w Szczercowie z dnia 16 lutego 2004 roku
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Janówka wprowadza się następujące zmiany:
1) § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat.”
2) § 28 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
2. W przypadku kandydatów mających tę samą ilość głosów zwołuje się kolejne zebranie wiejskie, które
powinno być podane do wiadomości mieszkańców sołectwa, co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą
zebrania przez organ zwołujący zebranie w sposób zwyczajowo przyjęty.
3. W przypadku braku rozstrzygnięcia określonego w ust. 2, o wyborze sołtysa decyduje losowanie
przeprowadzone przez przewodniczącego zebrania.
4. Zebranie decyduje o liczbie wybieranych członków Rady Sołeckiej”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczerców.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.
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Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 85/20
Wójta Gminy Szczerców
z dnia 22 września 2020 r.
Projekt
Uchwała Nr …………..
Rady Gminy Szczerców
z dnia ………………….

w sprawie zmiany statutu sołectwa Kieruzele
Na podstawie art. 18 ust. l, art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713) po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkańcami Rada Gminy Szczerców uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku Nr l do Uchwały Nr XV/96/04 Rady Gminy w Szczercowie z dnia 16 lutego 2004 roku
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kieruzele wprowadza się następujące zmiany:
1) § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat.”
2) § 28 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
2. W przypadku kandydatów mających tę samą ilość głosów zwołuje się kolejne zebranie wiejskie, które
powinno być podane do wiadomości mieszkańców sołectwa, co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą
zebrania przez organ zwołujący zebranie w sposób zwyczajowo przyjęty.
3. W przypadku braku rozstrzygnięcia określonego w ust. 2, o wyborze sołtysa decyduje losowanie
przeprowadzone przez przewodniczącego zebrania.
4. Zebranie decyduje o liczbie wybieranych członków Rady Sołeckiej”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczerców.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.
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Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 85/20
Wójta Gminy Szczerców
z dnia 22 września 2020 r.
Projekt
Uchwała Nr …………..
Rady Gminy Szczerców
z dnia ………………….

w sprawie zmiany statutu sołectwa Kuźnica Lubiecka
Na podstawie art. 18 ust. l, art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713) po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkańcami Rada Gminy Szczerców uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku Nr l do Uchwały Nr XV/97/04 Rady Gminy w Szczercowie z dnia 16 lutego 2004 roku
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kuźnica Lubiecka wprowadza się następujące zmiany:
1) § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat.”
2) § 28 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
2. W przypadku kandydatów mających tę samą ilość głosów zwołuje się kolejne zebranie wiejskie, które
powinno być podane do wiadomości mieszkańców sołectwa, co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą
zebrania przez organ zwołujący zebranie w sposób zwyczajowo przyjęty.
3. W przypadku braku rozstrzygnięcia określonego w ust. 2, o wyborze sołtysa decyduje losowanie
przeprowadzone przez przewodniczącego zebrania.
4. Zebranie decyduje o liczbie wybieranych członków Rady Sołeckiej”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczerców.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.
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Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 85/20
Wójta Gminy Szczerców
z dnia 22 września 2020 r.
Projekt
Uchwała Nr …………..
Rady Gminy Szczerców
z dnia ………………….

w sprawie zmiany statutu sołectwa Lubiec
Na podstawie art. 18 ust. l, art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713) po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkańcami Rada Gminy Szczerców uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku Nr l do Uchwały Nr XV/98/04 Rady Gminy w Szczercowie z dnia 16 lutego 2004 roku
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Lubiec wprowadza się następujące zmiany:
1) § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat.”
2) § 28 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
2. W przypadku kandydatów mających tę samą ilość głosów zwołuje się kolejne zebranie wiejskie, które
powinno być podane do wiadomości mieszkańców sołectwa, co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą
zebrania przez organ zwołujący zebranie w sposób zwyczajowo przyjęty.
3. W przypadku braku rozstrzygnięcia określonego w ust. 2, o wyborze sołtysa decyduje losowanie
przeprowadzone przez przewodniczącego zebrania.
4. Zebranie decyduje o liczbie wybieranych członków Rady Sołeckiej”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczerców.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.
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Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 85/20
Wójta Gminy Szczerców
z dnia 22 września 2020 r.
Projekt
Uchwała Nr …………..
Rady Gminy Szczerców
z dnia ………………….

w sprawie zmiany statutu sołectwa Magdalenów
Na podstawie art. 18 ust. l, art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713) po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkańcami Rada Gminy Szczerców uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku Nr l do Uchwały Nr XV/99/04 Rady Gminy w Szczercowie z dnia 16 lutego 2004 roku
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Magdalenów wprowadza się następujące zmiany:
1) § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat.”
2) § 28 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
2. W przypadku kandydatów mających tę samą ilość głosów zwołuje się kolejne zebranie wiejskie, które
powinno być podane do wiadomości mieszkańców sołectwa, co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą
zebrania przez organ zwołujący zebranie w sposób zwyczajowo przyjęty.
3. W przypadku braku rozstrzygnięcia określonego w ust. 2, o wyborze sołtysa decyduje losowanie
przeprowadzone przez przewodniczącego zebrania.
4. Zebranie decyduje o liczbie wybieranych członków Rady Sołeckiej”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczerców.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.
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Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 85/20
Wójta Gminy Szczerców
z dnia 22 września 2020 r.
Projekt
Uchwała Nr …………..
Rady Gminy Szczerców
z dnia ………………….

w sprawie zmiany statutu sołectwa Niwy
Na podstawie art. 18 ust. l, art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713) po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkańcami Rada Gminy Szczerców uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku Nr l do Uchwały Nr XV/100/04 Rady Gminy w Szczercowie z dnia 16 lutego
2004 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Niwy wprowadza się następujące zmiany:
1) § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat.”
2) § 28 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
2. W przypadku kandydatów mających tę samą ilość głosów zwołuje się kolejne zebranie wiejskie, które
powinno być podane do wiadomości mieszkańców sołectwa, co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą
zebrania przez organ zwołujący zebranie w sposób zwyczajowo przyjęty.
3. W przypadku braku rozstrzygnięcia określonego w ust. 2, o wyborze sołtysa decyduje losowanie
przeprowadzone przez przewodniczącego zebrania.
4. Zebranie decyduje o liczbie wybieranych członków Rady Sołeckiej”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczerców.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.
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Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 85/20
Wójta Gminy Szczerców
z dnia 22 września 2020 r.
Projekt
Uchwała Nr …………..
Rady Gminy Szczerców
z dnia ………………….

w sprawie zmiany statutu sołectwa Osiny
Na podstawie art. 18 ust. l, art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713) po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkańcami Rada Gminy Szczerców uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku Nr l do Uchwały Nr XV/101/04 Rady Gminy w Szczercowie z dnia 16 lutego
2004 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Osiny wprowadza się następujące zmiany:
1) § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat.”
2) § 28 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
2. W przypadku kandydatów mających tę samą ilość głosów zwołuje się kolejne zebranie wiejskie, które
powinno być podane do wiadomości mieszkańców sołectwa, co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą
zebrania przez organ zwołujący zebranie w sposób zwyczajowo przyjęty.
3. W przypadku braku rozstrzygnięcia określonego w ust. 2, o wyborze sołtysa decyduje losowanie
przeprowadzone przez przewodniczącego zebrania.
4. Zebranie decyduje o liczbie wybieranych członków Rady Sołeckiej”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczerców.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.
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Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 85/20
Wójta Gminy Szczerców
z dnia 22 września 2020 r.
Projekt
Uchwała Nr …………..
Rady Gminy Szczerców
z dnia ………………….

w sprawie zmiany statutu sołectwa Polowa
Na podstawie art. 18 ust. l, art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713) po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkańcami Rada Gminy Szczerców uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku Nr l do Uchwały Nr XV/104/04 Rady Gminy w Szczercowie z dnia 16 lutego
2004 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Polowa wprowadza się następujące zmiany:
1) § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat.”
2) § 28 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
2. W przypadku kandydatów mających tę samą ilość głosów zwołuje się kolejne zebranie wiejskie, które
powinno być podane do wiadomości mieszkańców sołectwa, co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą
zebrania przez organ zwołujący zebranie w sposób zwyczajowo przyjęty.
3. W przypadku braku rozstrzygnięcia określonego w ust. 2, o wyborze sołtysa decyduje losowanie
przeprowadzone przez przewodniczącego zebrania.
4. Zebranie decyduje o liczbie wybieranych członków Rady Sołeckiej”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczerców.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.
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Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 85/20
Wójta Gminy Szczerców
z dnia 22 września 2020 r.
Projekt
Uchwała Nr …………..
Rady Gminy Szczerców
z dnia ………………….

w sprawie zmiany statutu sołectwa Podklucze
Na podstawie art. 18 ust. l, art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713) po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkańcami Rada Gminy Szczerców uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku Nr l do Uchwały Nr XV/103/04 Rady Gminy w Szczercowie z dnia 16 lutego
2004 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Podklucze wprowadza się następujące zmiany:
1) § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat.”
2) § 28 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
2. W przypadku kandydatów mających tę samą ilość głosów zwołuje się kolejne zebranie wiejskie, które
powinno być podane do wiadomości mieszkańców sołectwa, co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą
zebrania przez organ zwołujący zebranie w sposób zwyczajowo przyjęty.
3. W przypadku braku rozstrzygnięcia określonego w ust. 2, o wyborze sołtysa decyduje losowanie
przeprowadzone przez przewodniczącego zebrania.
4. Zebranie decyduje o liczbie wybieranych członków Rady Sołeckiej”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczerców.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

Id: 1A55F285-00DA-4F53-8FE6-9C19F055F946. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 85/20
Wójta Gminy Szczerców
z dnia 22 września 2020 r.
Projekt
Uchwała Nr …………..
Rady Gminy Szczerców
z dnia ………………….

w sprawie zmiany statutu sołectwa Podżar
Na podstawie art. 18 ust. l, art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713) po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkańcami Rada Gminy Szczerców uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku Nr l do Uchwały Nr XV/105/04 Rady Gminy w Szczercowie z dnia 16 lutego
2004 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Podżar wprowadza się następujące zmiany:
1) § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat.”
2) § 28 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
2. W przypadku kandydatów mających tę samą ilość głosów zwołuje się kolejne zebranie wiejskie, które
powinno być podane do wiadomości mieszkańców sołectwa, co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą
zebrania przez organ zwołujący zebranie w sposób zwyczajowo przyjęty.
3. W przypadku braku rozstrzygnięcia określonego w ust. 2, o wyborze sołtysa decyduje losowanie
przeprowadzone przez przewodniczącego zebrania.
4. Zebranie decyduje o liczbie wybieranych członków Rady Sołeckiej”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczerców.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.
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Załącznik Nr 16 do zarządzenia Nr 85/20
Wójta Gminy Szczerców
z dnia 22 września 2020 r.
Projekt
Uchwała Nr …………..
Rady Gminy Szczerców
z dnia ………………….

w sprawie zmiany statutu sołectwa Rudzisko
Na podstawie art. 18 ust. l, art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713) po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkańcami Rada Gminy Szczerców uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku Nr l do Uchwały Nr XV/106/04 Rady Gminy w Szczercowie z dnia 16 lutego
2004 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rudzisko wprowadza się następujące zmiany:
1) § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat.”
2) § 28 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
2. W przypadku kandydatów mających tę samą ilość głosów zwołuje się kolejne zebranie wiejskie, które
powinno być podane do wiadomości mieszkańców sołectwa, co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą
zebrania przez organ zwołujący zebranie w sposób zwyczajowo przyjęty.
3. W przypadku braku rozstrzygnięcia określonego w ust. 2, o wyborze sołtysa decyduje losowanie
przeprowadzone przez przewodniczącego zebrania.
4. Zebranie decyduje o liczbie wybieranych członków Rady Sołeckiej”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczerców.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.
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Załącznik Nr 17 do zarządzenia Nr 85/20
Wójta Gminy Szczerców
z dnia 22 września 2020 r.
Projekt
Uchwała Nr …………..
Rady Gminy Szczerców
z dnia ………………….

w sprawie zmiany statutu sołectwa Szczercowska Wieś
Na podstawie art. 18 ust. l, art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713) po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkańcami Rada Gminy Szczerców uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku Nr l do Uchwały Nr XV/111/04 Rady Gminy w Szczercowie z dnia 16 lutego
2004 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Szczercowska Wieś wprowadza się następujące zmiany:
1) § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat.”
2) § 28 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
2. W przypadku kandydatów mających tę samą ilość głosów zwołuje się kolejne zebranie wiejskie, które
powinno być podane do wiadomości mieszkańców sołectwa, co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą
zebrania przez organ zwołujący zebranie w sposób zwyczajowo przyjęty.
3. W przypadku braku rozstrzygnięcia określonego w ust. 2, o wyborze sołtysa decyduje losowanie
przeprowadzone przez przewodniczącego zebrania.
4. Zebranie decyduje o liczbie wybieranych członków Rady Sołeckiej”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczerców.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.
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Załącznik Nr 18 do zarządzenia Nr 85/20
Wójta Gminy Szczerców
z dnia 22 września 2020 r.
Projekt
Uchwała Nr …………..
Rady Gminy Szczerców
z dnia ………………….

w sprawie zmiany statutu sołectwa Stanisławów Drugi
.
Na podstawie art. 18 ust. l, art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713) po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkańcami Rada Gminy Szczerców uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku Nr l do Uchwały Nr XV/108/04 Rady Gminy w Szczercowie z dnia 16 lutego
2004 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Stanisławów Drugi wprowadza się następujące zmiany:
1) § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat.”
2) § 28 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
2. W przypadku kandydatów mających tę samą ilość głosów zwołuje się kolejne zebranie wiejskie, które
powinno być podane do wiadomości mieszkańców sołectwa, co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą
zebrania przez organ zwołujący zebranie w sposób zwyczajowo przyjęty.
3. W przypadku braku rozstrzygnięcia określonego w ust. 2, o wyborze sołtysa decyduje losowanie
przeprowadzone przez przewodniczącego zebrania.
4. Zebranie decyduje o liczbie wybieranych członków Rady Sołeckiej”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczerców.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.
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Załącznik Nr 19 do zarządzenia Nr 85/20
Wójta Gminy Szczerców
z dnia 22 września 2020 r.
Projekt
Uchwała Nr …………..
Rady Gminy Szczerców
z dnia ………………….

w sprawie zmiany statutu sołectwa Tatar
Na podstawie art. 18 ust. l, art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713) po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkańcami Rada Gminy Szczerców uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku Nr l do Uchwały Nr XV/110/04 Rady Gminy w Szczercowie z dnia 16 lutego
2004 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Tatar wprowadza się następujące zmiany:
1) § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat.”
2) § 28 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
2. W przypadku kandydatów mających tę samą ilość głosów zwołuje się kolejne zebranie wiejskie, które
powinno być podane do wiadomości mieszkańców sołectwa, co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą
zebrania przez organ zwołujący zebranie w sposób zwyczajowo przyjęty.
3. W przypadku braku rozstrzygnięcia określonego w ust. 2, o wyborze sołtysa decyduje losowanie
przeprowadzone przez przewodniczącego zebrania.
4. Zebranie decyduje o liczbie wybieranych członków Rady Sołeckiej”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczerców.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.
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Załącznik Nr 20 do zarządzenia Nr 85/20
Wójta Gminy Szczerców
z dnia 22 września 2020 r.
Projekt
Uchwała Nr …………..
Rady Gminy Szczerców
z dnia ………………….

w sprawie zmiany statutu sołectwa Zbyszek
Na podstawie art. 18 ust. l, art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713) po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkańcami Rada Gminy Szczerców uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku Nr l do Uchwały Nr XV/112/04 Rady Gminy w Szczercowie z dnia 16 lutego
2004 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zbyszek wprowadza się następujące zmiany:
1) § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat.”
2) § 28 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
2. W przypadku kandydatów mających tę samą ilość głosów zwołuje się kolejne zebranie wiejskie, które
powinno być podane do wiadomości mieszkańców sołectwa, co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą
zebrania przez organ zwołujący zebranie w sposób zwyczajowo przyjęty.
3. W przypadku braku rozstrzygnięcia określonego w ust. 2, o wyborze sołtysa decyduje losowanie
przeprowadzone przez przewodniczącego zebrania.
4. Zebranie decyduje o liczbie wybieranych członków Rady Sołeckiej”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczerców.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.
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Załącznik Nr 21 do zarządzenia Nr 85/20
Wójta Gminy Szczerców
z dnia 22 września 2020 r.
Projekt
Uchwała Nr …………..
Rady Gminy Szczerców
z dnia ………………….

w sprawie zmiany statutu sołectwa Szczerców
Na podstawie art. 18 ust. l, art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713) po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkańcami Rada Gminy Szczerców uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku Nr l do Uchwały Nr XV/109/04 Rady Gminy w Szczercowie z dnia 16 lutego
2004 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Szczerców wprowadza się następujące zmiany:
1) § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat.”
2) § 28 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
2. W przypadku kandydatów mających tę samą ilość głosów zwołuje się kolejne zebranie wiejskie, które
powinno być podane do wiadomości mieszkańców sołectwa, co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą
zebrania przez organ zwołujący zebranie w sposób zwyczajowo przyjęty.
3. W przypadku braku rozstrzygnięcia określonego w ust. 2, o wyborze sołtysa decyduje losowanie
przeprowadzone przez przewodniczącego zebrania.
4. Zebranie decyduje o liczbie wybieranych członków Rady Sołeckiej”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczerców.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.
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Załącznik Nr 22 do zarządzenia Nr 85/20
Wójta Gminy Szczerców
z dnia 22 września 2020 r.Projekt
Projekt
Uchwała Nr …………..
Rady Gminy Szczerców
z dnia ………………….

w sprawie zmiany statutu sołectwa Stanisławów Pierwszy
Na podstawie art. 18 ust. l, art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713) po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkańcami Rada Gminy Szczerców uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku Nr l do Uchwały Nr XV/107/04 Rady Gminy w Szczercowie z dnia 16 lutego
2004 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Stanisławów Pierwszy wprowadza się następujące zmiany:
1) § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat.”
2) § 28 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
2. W przypadku kandydatów mających tę samą ilość głosów zwołuje się kolejne zebranie wiejskie, które
powinno być podane do wiadomości mieszkańców sołectwa, co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą
zebrania przez organ zwołujący zebranie w sposób zwyczajowo przyjęty.
3. W przypadku braku rozstrzygnięcia określonego w ust. 2, o wyborze sołtysa decyduje losowanie
przeprowadzone przez przewodniczącego zebrania.
4. Zebranie decyduje o liczbie wybieranych członków Rady Sołeckiej”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczerców.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.
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Załącznik Nr 23 do zarządzenia Nr 85/20
Wójta Gminy Szczerców
z dnia 22 września 2020 r.
Projekt
Uchwała Nr …………..
Rady Gminy Szczerców
z dnia ………………….

w sprawie zmiany statutu sołectwa Leśniaki
Na podstawie art. 18 ust. l, art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713) po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkańcami Rada Gminy Szczerców uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/308/13 Rady Gminy Szczerców z dnia 19 sierpnia
2013 roku w sprawie utworzenia sołectwa Leśniaki i nadania wprowadza się następujące zmiany:
1) § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat.”
2) § 28 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
2. W przypadku kandydatów mających tę samą ilość głosów zwołuje się kolejne zebranie wiejskie, które
powinno być podane do wiadomości mieszkańców sołectwa, co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą
zebrania przez organ zwołujący zebranie w sposób zwyczajowo przyjęty.
3. W przypadku braku rozstrzygnięcia określonego w ust. 2, o wyborze sołtysa decyduje losowanie
przeprowadzone przez przewodniczącego zebrania.
4. Zebranie decyduje o liczbie wybieranych członków Rady Sołeckiej”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczerców.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.
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Załącznik Nr 24 do zarządzenia Nr 85/20
Wójta Gminy Szczerców
z dnia 22 września 2020 r.
FORMULARZ
DO SKŁADANIA UWAG I WNIOSKÓW DO PROJEKTÓW UCHWAŁ W SPRAWIE ZMIANY
STATUTÓW SOŁECTW

1. Dokument podlegający konsultacji:
STATUT SOŁECTWA ………………….......................…
2. Imię i nazwisko osoby lub nazwa organizacji składającej
formularz:
……………………………………………………………
3. Adres:
……………………………………………………………
4. Telefon/adres e-mail:
…………………………………………………………..
5. Zgłaszane wnioski, uwagi i propozycje:
Treść wniosku, uwagi, propozycji

Uzasadnienie

6. Podpis (czytelny) osoby składającej formularz:
……………………………………………………………………..
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