UCHWAŁA NR XL/428/13
RADY GMINY SUCHY LAS
z dnia 24 października 2013 r.
w sprawie zmiany statutu sołectwa Złotniki - Wieś

Na podstawie art. 35 ust. 3 i art. 40 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ), Rada Gminy Suchy Las uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXV / 217 / 2008 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 września 2008 r. w
sprawie uchwalenia statutu sołectwa Złotniki - Wieś ( Dz. Urz. Wojew. Wlkp. z 2008 r. nr 181 poz.
3039 ), zmienionej uchwałą nr X / 84 / 11 z dnia 30 czerwca 2011 r. ( Dz. Urz. Wojew. Wlkp. z 2011
r. nr 223 poz. 3563 ) wprowadza się następujące zmiany w Statucie sołectwa Złotniki - Wieś:
1. W § 9 pkt. 1 i pkt. 2 otrzymują brzmienie:
„1. podejmowanie uchwał w sprawach wydatkowania środków przeznaczonych na realizację zadań
służących społeczności sołectwa, o których mowa w § 31 pkt. 2 statutu,
2. podejmowanie uchwał w sprawie wniosków do budżetu gminy,”
2. W § 10 pkt. 10 otrzymuje brzmienie: „10. Bieżąca współpraca z Urzędem Gminy w zakresie
realizacji uchwał zebrania wiejskiego w sprawach wydatkowania środków, przeznaczonych na
realizację zadań służących społeczności sołectwa.”
3. § 11 otrzymuje brzmienie: „Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy stali
mieszkańcy sołectwa uprawnieni do głosowania. Uczestniczyć w zebraniu można tylko osobiście.”
4. § 31 otrzymuje brzmienie: „W uchwale budżetowej Gminy przeznacza się corocznie środki
finansowe na:
1)

wydatki bieżące sołectwa,

2)

realizację zadań, służących społeczności sołectwa, na zasadach określonych w odrębnej uchwale
Rady,

3)

wydatki dotyczące utrzymania przyznanego sołectwu mienia komunalnego.”
5. Skreśla się § 32 i § 33.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchy Las.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

