
U C H WA Ł A  N R … . .  

R A D Y  G M I N Y  L E S Z N O  

z dnia……………….2019 r.  

Statut Sołectwa Leszno Północ 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) uchwala się co następuje: 

 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. Uchwała określa: 

1)  nazwę i obszar Sołectwa Leszno Północ; 

2) zakres zadań przekazywanych Sołectwu Leszno Północ przez Gminę Leszno i sposób 

ich realizacji; 

3) zakres: 

a)  zarządzania i korzystania z mienia komunalnego, 

b)  rozporządzania dochodami z zmienia komunalnego,  

c)  czynności dokonywanych w zakresie zarządzanego mienia komunalnego 

- przez Sołectwo Leszno Północ; 

4)  organizację i zadania organów Sołectwa Leszna Północ;  

5) zasady i tryb wyborów organów Sołectwa Leszna Północ; 

6)  zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów Gminy Leszno nad działalnością organów 

Sołectwa Leszno Północ. 

§ 2.  Sołectwo Leszno Północ, zwane dalej „Sołectwem”, jest jednostką pomocniczą 

Gminy Leszno. 

§ 3.  Obszarem Sołectwa jest część wsi Leszno i Julinek, wyznaczona granicami 

zgodnie z mapą stanowiącą załącznik 1 do statutu.  
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Rozdział 2 

Zakres zadań przekazywanych Sołectwu przez Gminę Leszno oraz sposób ich realizacji 

 

§ 4. Gmina Leszno przekazuje Sołectwu zadania:  

1) inicjowania i opiniowania spraw dotyczących:  

a) inwestycji komunalnych, 

b) ładu przestrzennego, 

e) gospodarowania mieniem komunalnym. 

f) ochrony środowiska, 

g)  zieleni gminnej i zadrzewień, 

h)  przedsięwzięć sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych, oświatowych 

i edukacyjnych oraz wspierania ich organizacji, 

i) przyznawania zasiłków socjalnych, rzeczowych i finansowych, 

2)  opiniowania projektów uchwał Rady Gminy Leszno,  

3) rozpowszechniania podawanych do publicznej wiadomości uchwał, zarządzeń, 

obwieszczeń, komunikatów i ogłoszeń przekazywanych przez Wójta Gminy Leszno 

zwanego dalej „Wójtem”; 

- w zakresie dotyczącym mieszkańców lub obszaru Sołectwa. 

§ 5. 1.  Zadania, o których mowa w § 4 pkt 1, Sołectwo realizuje:  

1)  kierując z własnej inicjatywy wnioski do Wójta lub Rady Gminy Leszno, 

2) kierując z własnej inicjatywy, po wyrażeniu zgody przez Radę Gminy Leszno, wnioski 

do innych niż wskazane w pkt 1 organów administracji publicznej;    

3)  przedstawiając na wniosek Wójta, Rady Gminy Leszno lub z własnej inicjatyw opinie.         

2.  Zadanie, o którym mowa w § 4 pkt 2, Sołectwo realizuje przedstawiając na wniosek 

Wójta, Rady Gminy Leszno lub z własnej inicjatywy, opinie.  

3.  Zadanie, o którym mowa w § 4 pkt 3, Sołectwo realizuje udostępniając wskazane w 

tym przepisie dokumenty na znajdujących się na jego obszarze gminnych tablicach 

informacyjnych, zwanych dalej „tablicami sołeckimi”. 

4.  Zadania, o których mowa  w § 4 Sołectwo może realizować we współpracy z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
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24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 450, 650 i 723). 

 

Rozdział 3 

Mienie komunalne powierzone Sołectwu 

 

§ 6.  Sołectwo korzysta z mienia komunalnego w zakresie związanym z realizacją zadań 

Sołectwa. 

§ 7.  Sołectwo korzysta z mienia komunalnego nieodpłatnie. 

§ 8.  1. Powierza się zarząd Sołectwu nad tablicami sołeckimi. 

2.  Zarządzając tablicami sołeckimi Sołectwo wykonuje czynności z zakresu: 

1)  utrzymania tych tablic w dobrym stanie technicznym; 

2) umieszczania na tych tablicach treści związanych z realizacją zadań Sołectwa;  

2)  porządkowania i weryfikacji treści zamieszczanych na tych tablicach, w szczególności 

usuwania treści nieaktualnych.  

 § 9.  Sołectwo nie rozporządza dochodami z mienia komunalnego.   

  

Rozdział 4 

Organizacja i zadania organów Sołectwa 

Oddział  1 

Zebranie wiejskie 

  

§ 10. 1.   Zebranie wiejskie Sołectwa, zwane dalej „zebraniem wiejskim” podejmuje 

uchwały w sprawach: 

1)  wniosków i opinii, o których mowa w § 4 pkt lit. a-h;  

2) opinii, o których mowa w pkt 2; 

3) o których mowa w rozdziale 3; 

4)  realizacji uprawnień Sołectwa do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu 

gminy. 
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2.   O  podjęcie uchwały wystąpić może: 

1)  Sołtys Sołectwa, zwany dalej „Sołtysem”; 

2)  członek Rady Sołeckiej Sołectwa, zwanej dalej „Radą sołecką”; 

3)  co najmniej piętnastu mieszkańców Sołectwa. 

§ 11.  1. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, 

w głosowaniu jawnym.  

2.  Głos oddaje się podnosząc kartę do głosowania. 

3.  Kartę do głosowania Sołtys wydaje uczestnikowi zebrania wiejskiego po podpisaniu 

przez niego listy obecności tego zebrania.  

4.  Podpisując listę uczestników zebrania wiejskiego jego uczestnik wpisuje na niej 

adres swojego zamieszkania na obszarze Sołectwa.       

§ 12. 1.  Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys:  

1)  z inicjatywy własnej, nie rzadziej niż raz w roku;  

2)  na wniosek:  

a) Wójta lub 

b) trzydziestu mieszkańców Sołectwa 

- zawierający wskazanie spraw mających być przedmiotem zebrania. 

2. Jeżeli mandat Sołtysa wygasł a przeprowadzenie wyborów w toku kadencji nie jest 

możliwe przed dniem 30 września, zebranie wiejskie w sprawie wniosku Sołectwa, o którym 

mowa w art. 5 ust. 2  ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 301), zwołuje Wójt. 

3.  Zebranie wiejskie Sołtys zwołuje na dzień przypadający nie później niż 

dwudziestego pierwszego dnia po dniu otrzymania wniosku o jego zwołanie, a jeżeli 

przedmiotem zebrania ma być sprawa, o której mowa w art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 21 lutego 

2014 r. o funduszu sołeckim, na dzień przypadający nie później niż w dniu przed 

poprzedzającym dzień upływem terminu, o którym mowa w art. 5 ust. 8 tej ustawy.     

4.  Zwołując zebranie wiejskie Sołtys wyznacza godzinę rozpoczęcia obrad i miejsce 

tego zebrania. 

5.  Godzinę rozpoczęcia obrad Sołtys wyznacza po godzinie 18.00, a jeżeli zebranie 

zwołano na dzień wolny od pracy, po godzinie 11.00.  

6.  Miejsce zebrania wiejskiego Sołtys wyznacza na obszarze Sołectwa, a jeżeli nie jest 

to możliwe, w jego najbliższym sąsiedztwie.   
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§ 13. 1.  Jeżeli we wniosku o zwołanie zebrania wiejskiego wskazano sprawy leżące 

poza właściwością tego organu, Sołtys odrzuca wniosek informując o tym wnioskodawcę.   

2.   Odrzucony przez sołtysa wniosek o zwołanie zebrania wiejskiego wnioskodawca 

może podtrzymać w terminie trzech dni od dnia otrzymania informacji o tym odrzuceniu. 

W przypadku takim Sołtys zwołuje zebranie wiejskie.   

§ 14. 1.  Obrady zebrania wiejskiego prowadzi Sołtys, zgodnie z przyjętym na ich 

początku porządkiem.  

2. Porządek obrad zebrania wiejskiego zwołanego na wniosek, o którym mowa w § 11 

ust. 1 pkt 2, uwzględnia sprawy wskazane w tym wniosku. 

3. Sołtys może powierzyć prowadzenie obrad zebrania wiejskiego członkowi Rady 

sołeckiej. 

4.  Zebranie wiejskie może powierzyć prowadzenie swych obrad mieszkańcowi 

Sołectwa. 

§ 15.  Informacje o dniu, godzinie rozpoczęcia i miejscu obrad zebrania wiejskiego oraz 

projekt porządku obrad tego zebrania:  

1)  Sołtys przekazuje Wójtowi oraz umieszcza na tablicach sołeckich nie później niż na 

czternaście dni przed terminem tego zebrania, a jeżeli zebranie wiejskiego zwoływane 

jest w sprawie, o której mowa w art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu 

sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301), nie później niż na 2 dni przed terminem tego 

zebrania;    

2)  Wójt udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej strony podmiotowej Gminy 

Leszno, na stronie internetowej Gminy Leszno, a także umieszcza na tablicy ogłoszeń w 

swojej siedzibie, nie później niż w dniu przypadającym po dniu przekazania mu jej 

przez Sołtysa.   

 

Oddział  2  

Sołtys i Rada sołecka 

 

§ 16.  Sołtys, poza zadaniami wynikającymi z oddziału 1 lub przepisów odrębnych:       

1) po uzgodnieniu z członkami Rady sołeckiej, sporządza wnioski i opinie, o których 

mowa w § 4 pkt 1 lit. i; 

2)   rozpowszechnia dokumenty, o których mowa w § 4 pkt 3; 
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3) wykonuje czynności, o których mowa w § 8 ust. 2; 

4) sporządza projekty porządków obrad zebrania wiejskiego;  

5) reprezentuje Sołectwo. 

§ 17. 1. Sołtys sporządza sprawozdania z działalności Sołectwa. Sprawozdania 

zawierają w szczególności informację o sposobie wykonania uchwał zebrania wiejskiego.  

2.  Co najmniej raz w roku sołtys przekazuje sprawozdania z działalności Sołectwa 

Wójtowi, który udostępnia je w Biuletynie Informacji Publicznej strony podmiotowej Gminy 

Leszno.  

§ 18. Rada sołecka liczy dwóch członków. 

§ 19.  1.  Mandatu Sołtysa lub członka Rady sołeckiej wygasa w przypadku: 

1)  śmierci; 

2)  pisemnej rezygnacji mandatu; 

3)  odwołania. 

2. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady sołeckiej następuje jeżeli w zarządzonych w 

toku jego kadencji i odbywających się trakcie sprawowania przez niego mandatu wyborach 

wybrany zostanie odpowiednio inny Sołtys lub inny członek Rady sołeckiej. Jeżeli o mandat  

nie ubiega się inny kandydat, odwołanie Sołtysa lub członka Rady następuje jeżeli otrzyma 

on mniej głosów za niż przeciw. 

   

Rozdział  5 

Zasady i tryb wyborów organów Sołectwa 

 

Oddział  1 

Wybory Sołtysa i członków Rady sołeckiej 

 

§ 20.  Sołtys i członkowie Rady sołeckiej wybierani są na pięcioletnią kadencję.  

§ 21. 1. Wybory Sołtysa i członków Rady sołeckiej przeprowadza sołecka komisja 

wyborcza, w toku zwołanego w tym celu zebrania wiejskiego, zwanego dalej  „zebraniem 

wyborczym”.     
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2.  Wybory Sołtysa i członków Rady sołeckiej zarządza Wójt, zwołując zebranie 

wyborcze na dzień przypadający nie później niż trzydziestego dnia po zakończeniu kadencji 

poprzedniego Sołtysa i Rady sołeckiej.  

3.  Zarządzając wybory Sołtysa i członków Rady sołeckiej Wójt wyznacza: 

1)  godzinę rozpoczęcia i miejsce zebrania wyborczego; 

2)  godzinę rozpoczęcia i zakończenia głosowania; 

3)  przewodniczącego sołeckiej komisji wyborczej oraz osoby wchodzące w jej skład, przy 

czym warunkiem wyznaczenia jest pisemna zgoda tych osób. Jeżeli wyznaczane osoby 

są mieszkańcami Sołectwa, ich zgoda na wyznaczenie oznacza rezygnację z ubiegania 

się o mandat Sołtysa lub członka Rady sołeckiej podczas zarządzanych wyborów. 

4.  Godzinę rozpoczęcia głosowania Wójt wyznacza po godzinie 18.00, a jeżeli zebranie 

wyborcze zwołano na dzień wolny od pracy, po godzinie 11.00. Głosowanie trwa co najmniej 

3 godziny. 

5.  Miejsce zebrania wyborczego Wójt wyznacza na obszarze Sołectwa, a jeżeli nie jest 

to możliwe, w jego najbliższym sąsiedztwie.  

6.  Zarządzenie o wyborach Sołtysa i członków Rady sołeckiej wraz z informacją o 

sposobie zgłaszania kandydatów Wójt udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej strony 

podmiotowej Gminy Leszno, na stronie internetowej Gminy Leszno, a także umieszcza na 

tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie i na tablicach sołeckich, nie później niż na dwadzieścia 

jeden dni przed dniem rozpoczęcia zebrania wyborczego.   

§ 22. 1.  Zgłoszenie kandydowania w wyborach Sołtysa lub członka Rady sołeckiej 

wraz z oświadczeniem o prawie wybieralności do tych organów kandydat składa Wójtowi 

najpóźniej czternastego dnia przed dniem rozpoczęcia zebrania wyborczego, w godzinach 

pracy i za pośrednictwem obsługującego go urzędu. Wzór zgłoszenia określa załącznik 2. 

2.  Listę zgłoszonych kandydatów Wójt udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej 

strony podmiotowej Gminy Leszno, na stronie internetowej Gminy Leszno, a także 

umieszcza na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie i na tablicach sołeckich w terminie trzech 

dni od dnia upływu terminu zgłaszania tych kandydatów. 

§  23. Obrady zebrania wyborczego prowadzi przewodniczący sołeckiej komisji 

wyborczej, zgodnie następującym porządkiem: 

1) otwarcie zebrania wyborczego; 



– 8 – 

2)  odczytanie listy kandydatów na sołtysa i członków rady sołeckiej; 

3) rozpoczęcie głosowania  

4)  zakończenie głosowania; 

5)  ustalanie wyników głosowania; 

6)  stwierdzenie podjęcia uchwały o wyborze Sołtysa: 

7)  stwierdzenie podjęcia uchwały o wyborze członków Rady sołeckiej; 

8) zamknięcie zebrania wyborczego.   

§ 24. 1.  W wyborach Sołtysa głos można oddać na jednego kandydata.  

2.  W wyborach członków Rady sołeckiej głos można oddać na tylu kandydatów ile jest 

nieobsadzonych mandatów w tej radzie.  

3.  Głos oddaje się stawiając na karcie do głosowania krzyżyk przy nazwisku 

popieranego kandydata, poprzez wrzucenie karty do urny. 

4.  Wydruk kart do głosowania zapewnia Wójt. 

5.  Kartę do głosowania sołecka komisja wyborcza wydaje się uczestnikowi zebrania 

wyborczego po podpisaniu przez niego listy uczestników tego zebrania.  

6.  Podpisując listę uczestników zebrania wyborczego jego uczestnik okazuje sołeckiej 

komisji wyborczej dokument ze zdjęciem potwierdzający jego imię, nazwisko i wiek.       

§ 25. 1. Sołtysem zostaje wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów.  

2.  Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów uzyska równą liczbę głosów o kolejności 

między nimi, w tym o wyborze na Sołtysa, rozstrzyga losowanie.  

3. Jeżeli o mandat Sołtysa ubiega się jeden kandydat głosuje się za, albo przeciw temu 

kandydatowi. Kandydat zostaje Sołtysem jeżeli otrzyma więcej głosów ważnych za niż 

przeciw. 

§ 26. 1.  Członkiem Rady sołeckiej wybrani zostają dwaj kandydaci, którzy otrzymali  

największą liczbę głosów. 

 2. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów uzyska równą liczbę głosów, o kolejności 

między nimi, w tym o wyborze na członka Rady sołeckiej, rozstrzyga losowanie. 
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3.  Jeżeli o członkostwo w Radzie sołeckiej ubiega się nie więcej niż dwóch 

kandydatów głosuje się za, albo przeciw tym kandydatom. Kandydat zostaje członkiem Rady 

sołeckiej jeżeli otrzyma więcej głosów za niż przeciw.        

§ 27.  Jeżeli kandydat ubiegający się o mandat Sołtysa ubiega się jednocześnie o 

mandat członka Rady sołeckiej i w obu tych głosowaniach uzyska liczbę głosów 

upoważniającą go do objęcia mandatu, obejmuje mandat Sołtysa, a członkiem Rady sołeckiej 

zostaje kandydat, który ubiegając się o ten mandat uzyskał kolejną najwyższą liczbę głosów.   

§ 28.  Kandydat na Sołtysa lub członka Rady sołeckiej może być obecny przy 

wszystkich czynnościach sołeckiej komisji wyborczej od rozpoczęcia głosowania 

do stwierdzenia podjęcia uchwały o wyborze. 

§ 29. Jeżeli podczas zebrania wyborczego nie uda się wyłonić pełnego składu organów 

Sołectwa wybory w zakresie nieobsadzonego mandatu powtarza się. Powtórzone wybory 

Wójt zarządza, zwołując zebranie wyborcze na dzień przypadający nie później niż 

sześćdziesiątego dnia po dniu, poprzedniego zebrania.  

 

Oddział 2 

Wybory Sołtysa i członków Rady sołeckiej w toku ich kadencji   

 

§ 30. 1.  Wybory Sołtysa lub członka Rady sołeckiej w toku ich kadencji zarządza Wójt:   

1) jeżeli uzyskał informację o wygaśnięciu mandatu Sołtysa lub członka Rady sołeckiej z 

przyczyn, o których mowa w § 20 pkt 1 albo pkt 2  

2) na wniosek Rady Gminy Leszno lub 

3)  na wniosek 10% mieszkańców Sołectwa    

- zwołując zebranie wyborcze na dzień przypadający nie później niż trzydziestego dnia po 

dniu otrzymania tej informacji albo tego wniosku. 

2. Wybory Sołtysa w toku jego kadencji Wójt może zarządzić także z własnej 

inicjatywy, jeżeli Sołtys nie zwołał zebrania wiejskiego w ciągu roku lub uchybił 

obowiązkowi zwołania takiego zebrania w terminach, o których mowa w § 14 ust. 2.  

3.  Wójt może odstąpić od zarządzania wyborów w trybie ust. 1 jeżeli do końca kadencji 

Sołtysa lub członka Rady sołeckiej pozostało mniej niż sześć miesięcy.  
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4.  Zarządzając wybory Sołtysa lub członka Rady sołeckiej w toku ich kadencji Wójt 

wskazuje mandat, którego dotyczą wybory oraz przyczynę ich zarządzenia.    

§ 31.  Jeżeli wybory Sołtysa lub członka Rady sołeckiej w toku ich kadencji Wójt 

zarządził na wniosek, o którym mowa § 30 ust. 1 pkt 2 lub 3, albo w trybie § 30 ust. 2   

zgłoszenie kandydowania dotychczasowego Sołtysa lub członka Rady sołeckiej uznaje się za 

złożone, jeżeli najpóźniej czternastego dnia przed dniem rozpoczęcia zebrania wyborczego 

nie złoży on pisemnej rezygnacji z tego mandatu.      

§ 32.  Sołtys lub członek Rady sołeckiej wybrany w toku kadencji dotychczasowego 

Sołtysa lub członka Rady sołeckiej sprawuje mandat do końca tej kadencji. 

§ 33.  W zakresie nieuregulowanym w przepisach niniejszego oddziału do wyborów w 

toku kadencji stosuje się przepisy oddziału 1.    

 

Rozdział 7 

Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów Gminy Leszno nad działalnością 

organów Sołectwa 

 

Odział 1  

Zakres i formy kontroli 

 

§ 34.  Kontrolę działalności organów Sołectwa sprawuje Rada Gminy Leszno. 

§ 35.  Rada Gminy Leszno kontroluje działalność organów Sołectwa w zakresie jej 

zgodności z prawem i gospodarności. 

§ 36.  Kontrolę działalności organów Sołectwa Rada Gminy Leszno prowadzi 

w formie: 

1)   rewizji uchwał i innych dokumentów powstałych w toku działalność tych organów; 

2)   oględzin mienia komunalnego powierzonego w zarząd Sołectwu; 

3)  wizytacji tych organów w toku prowadzonej przez nie działalności.  

  § 37.   Na wezwanie Rady Gminy Leszno:  

1)  organy Sołectwa:   

a)  udostępniają Radzie Gminy Leszno dokumenty związane z ich działalnością; 
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b)  umożliwiają oględziny składników mienia komunalnego powierzonego w zarząd 

Sołectwu; 

c)  umożliwiają obserwację przebiegu określonych czynności; 

2)  Sołtys udziela ustnych i pisemnych wyjaśnień. 

§ 38.  Jeżeli w wyniku kontroli Rada Gminy Leszno stwierdzi uchybienia 

w działalności Sołtysa lub członka Rady sołeckiej w zakresie jej zgodności z prawem lub 

gospodarności może wystąpić do Wójta z wnioskiem o zarządzenie wyborów tego Sołtysa lub  

tego członka Rady Sołeckiej w toku kadencji tych organów.    

 

Odział 2  

Zakres i formy nadzoru 

  

§ 39.  Nadzór nad działalnością organów Sołectwa sprawują Wójt i Rada Gminy 

Leszno. 

§ 40.  Wójt i Rada Gminy Leszno nadzorują działalność organów Sołectwa w zakresie 

jej zgodności z prawem. 

§ 41. 1.  Uchwałę zebrania wiejskiego:  

1)  Sołtys przekazuje Wójtowi nie później niż po upływie czternastu dni od dnia ich 

podjęcia, a jeżeli uchwała stanowi wniosek, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 

21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim, nie później niż przed pływem terminu, o którym 

mowa w art. 5 ust. 4 tej ustawy;  

2)  Wójt udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej strony podmiotowej Gminy 

Leszno, nie później niż po upływie 14 dni od dnia przekazania mu jej przez Sołtysa.   

2.  Uchwałę zebrania wyborczego o wyborze Sołtysa oraz uchwałę o wyborze członka 

Rady sołeckiej:  

1)   przewodniczący sołeckiej komisji wyborczej przekazuje Wójtowi nie później niż po 

upływie trzech dni od dnia ich podjęcia; 

2)  Wójt udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej strony podmiotowej Gminy 

Leszno, nie później niż po upływie trzech dni od dnia przekazania mu jej przez 

przewodniczący sołeckiej komisji wyborczej.   
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3.  Jeżeli przed udostępnieniem uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej strony 

podmiotowej Gminy Leszno Wójt uzna, że występują przesłanki stwierdzenia jej 

niezgodności z prawem, o stwierdzenie tej niezgodności zwraca się do Rady Gminy Leszno 

oraz zawiesza wykonanie uchwały do czasu rozstrzygnięcia, przy czym na okres nie dłuższy 

niż trzydzieści dni. Informację o zawieszeniu wykonania uchwały Wójt udostępnia w 

Biuletynie Informacji Publicznej strony podmiotowej Gminy Leszno niezwłocznie. 

4.   W terminie siedmiu dni od zakończenia zebrania wyborczego o stwierdzenie 

niezgodności z prawem uchwały tego zebrania o wyborze Sołtysa lub o wyborze członka 

Rady sołeckiej zwrócić się do Rady Gminy Leszno może również mieszkaniec Sołectwa.  

5.   Wniosek o stwierdzenie niezgodności z prawem uchwały zebrania wiejskiego Rada 

Gminy Leszno rozpatruje nie później niż  trzydziestego dnia od dnia jego otrzymania.   

§ 42. 1. Jeżeli Rada Gminy Leszno stwierdzi niezgodność z prawem uchwały zebrania 

wiejskiego uchyla tę uchwałę.  

2.   Jeżeli  Rada Gminy Leszno stwierdzi niezgodność z prawem uchwały zebrania 

wiejskiego w zakresie dotyczącym części jej postanowień, uchyla tę uchwałę tylko w tej 

części, o ile pozostałe postanowienia uchwały pozwalają na ich samodzielnie stosowane.    

3.  Jeżeli Rada Gminy Leszno stwierdzi niezgodności z prawem uchwały zebrania 

wiejskiego polegającą wyłącznie na uchybieniu procedury jej uchwalania, nie uchyla tej 

uchwały, o ile uchybienie to nie miało wpływu na brzmienie uchwały.  

 

Rozdział 8 

Przepisy dostosowujące i końcowe 

 

§ 43.  Pierwsze wybory Sołtysa i członków Rady sołeckiej Wójt zarządza na dzień 

przypadający nie później niż sześćdziesiątego dnia od dnia wejścia w życie uchwały. 

§ 44.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego. 
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§ 45.  Uchwała wchodzi w życie na zasadach określonych w uchwale Rady Gminy 

Leszno nr… z dnia…. w sprawie podziału Sołectwa Leszno oraz o wejściu w życie statutów 

sołectw Leszno Północ, Leszno Południe i Leszno Wschód (Dz. Urz. Woj. Maz. poz…..).    

 

 

PRZEWODNICZĄCY  

RADY GMINY LESZNO 

………………………  

 

 

 

 

 

 



Załączniki do uchwały Rady Gminy Leszno z dnia…. 

(Dz. Urz. Woj. Maz. poz….) 

Załącznik 1 

MAPA GRANIC OBSZARU SOŁECTWA LESZNO PÓŁNOC   

 



Załącznik 2 

ZGŁOSZENIE KANDYDOWANIA W WYBORACH SOŁTYSA LUB CZŁONKA RADY SOŁECKIEJ 

SOŁECTWA LESZNO PÓŁNOC WRAZ Z OŚWIADCZENIEM O PRAWIE WYBIERALNOŚCI DO TYCH 

ORGANÓW 

                                                                               -Wzór- 

  


