
DRUK NR…          PROJEKT 

 

UCHWAŁA NR VIII/…/2019 

RADY GMINY CZARNA 

z dnia ……………………… 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwał dotyczących nadania statutów sołectw Bochowo, Bochówko, Czarna 

Dąbrówka, Dęby, Jasień, Jerzkowice, Kartkowo, Karwno, Kleszczyniec, Kłosy, Kotuszewo, 

Kozy, Mikorowo, Mydlita, Nożynko, Nożyno, Otnoga, Podkomorzyce, Przylaski, Rokiciny, 

Rokitki, Rokity, Unichowo, Wargowo, 

Gminy Czarna Dąbrówka 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 pkt 1 i 4, art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 

8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. 

zm.), Rada Gminy Czarna Dąbrówka uchwala, co następuje: 

§1 

W statucie Sołectwa Bochowo stanowiącym załącznik do uchwały nr V/63/2019 Rady Gminy 

Czarna Dąbrówka z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Bochowo 

(opublikowano: Dz.U. Woj. Pomorskiego z 2019 r., poz.1346) wprowadza się następujące zmiany: 

1. uchyla się  §2 ust. 3. 

2. §4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat od dnia wyboru, z zastrzeżeniem § 16 ust. 1 i § 22 

ust. 1 niniejszego statutu”. 

3. § 13 ust.2 otrzymuje brzmienie: 

„ Zebranie wiejskie otwiera Sołtys. Sołtys  przewodniczy  także obradom zebrania wiejskiego, z 

wyjątkiem sytuacji gdy temat zebrania dotyczy, pośrednio lub bezpośrednio, jego osoby. W 

przypadku, gdy sołtys nie może prowadzić zebrania wiejskiego, z uwagi na okoliczności podane w 

zdaniu poprzedzającym, obradom zebrania wiejskiego przewodniczy członek rady sołeckiej przez 

nią wybrany”. 

4. uchyla się §17 ust. 3 i 5 

§2 

W statucie Sołectwa Bochówko stanowiącym załącznik do uchwały nr V/64/2019 Rady Gminy 

Czarna Dąbrówka z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Bochówko 

(opublikowano: Dz.U. Woj. Pomorskiego z 2019 r., poz.1347)  wprowadza się następujące zmiany: 

1. uchyla się  §2 ust. 3. 



2. §4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat od dnia wyboru, z zastrzeżeniem § 16 ust. 1 i § 22 

ust. 1 niniejszego statutu”. 

3. § 13 ust.2 otrzymuje brzmienie: 

„ Zebranie wiejskie otwiera Sołtys. Sołtys  przewodniczy  także obradom zebrania wiejskiego, z 

wyjątkiem sytuacji gdy temat zebrania dotyczy, pośrednio lub bezpośrednio, jego osoby. W 

przypadku, gdy sołtys nie może prowadzić zebrania wiejskiego, z uwagi na okoliczności podane w 

zdaniu poprzedzającym, obradom zebrania wiejskiego przewodniczy członek rady sołeckiej przez 

nią wybrany”. 

4. uchyla się §17 ust. 3 i 5 

§3 

W statucie Sołectwa Czarna Dąbrówka stanowiącym załącznik do uchwały nr V/65/2019 Rady 

Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Czarna 

Dąbrówka (opublikowano: Dz.U. Woj. Pomorskiego z 2019 r., poz.1348)  wprowadza się 

następujące zmiany: 

1. uchyla się  §2 ust. 3. 

2. §4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat od dnia wyboru, z zastrzeżeniem § 16 ust. 1 i § 22 

ust. 1 niniejszego statutu”. 

3. § 13 ust.2 otrzymuje brzmienie: 

„ Zebranie wiejskie otwiera Sołtys. Sołtys  przewodniczy  także obradom zebrania wiejskiego, z 

wyjątkiem sytuacji gdy temat zebrania dotyczy, pośrednio lub bezpośrednio, jego osoby. W 

przypadku, gdy sołtys nie może prowadzić zebrania wiejskiego, z uwagi na okoliczności podane w 

zdaniu poprzedzającym, obradom zebrania wiejskiego przewodniczy członek rady sołeckiej przez 

nią wybrany”. 

4. uchyla się §17 ust. 3 i 5 

§4 

W statucie Sołectwa Dęby stanowiącym załącznik do uchwały nr V/66/2019 Rady Gminy Czarna 

Dąbrówka z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Dęby  (opublikowano: 

Dz.U. Woj. Pomorskiego z 2019 r., poz.1349) wprowadza się następujące zmiany: 

1. uchyla się  §2 ust. 3. 

2. §4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat od dnia wyboru, z zastrzeżeniem § 16 ust. 1 i § 22 

ust. 1 niniejszego statutu”. 



3. § 13 ust.2 otrzymuje brzmienie: 

„ Zebranie wiejskie otwiera Sołtys. Sołtys  przewodniczy  także obradom zebrania wiejskiego, z 

wyjątkiem sytuacji gdy temat zebrania dotyczy, pośrednio lub bezpośrednio, jego osoby. W 

przypadku, gdy sołtys nie może prowadzić zebrania wiejskiego, z uwagi na okoliczności podane w 

zdaniu poprzedzającym, obradom zebrania wiejskiego przewodniczy członek rady sołeckiej przez 

nią wybrany”. 

4. uchyla się §17 ust. 3 i 5 

§5 

W statucie Sołectwa Jasień stanowiącym załącznik do uchwały nr V/67/2019 Rady Gminy Czarna 

Dąbrówka z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Jasień  (opublikowano: 

Dz.U. Woj. Pomorskiego z 2019 r., poz.1322) wprowadza się następujące zmiany: 

1. uchyla się  §2 ust. 3. 

2. §4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat od dnia wyboru, z zastrzeżeniem § 16 ust. 1 i § 22 

ust. 1 niniejszego statutu”. 

3. § 13 ust.2 otrzymuje brzmienie: 

„ Zebranie wiejskie otwiera Sołtys. Sołtys  przewodniczy  także obradom zebrania wiejskiego, z 

wyjątkiem sytuacji gdy temat zebrania dotyczy, pośrednio lub bezpośrednio, jego osoby. W 

przypadku, gdy sołtys nie może prowadzić zebrania wiejskiego, z uwagi na okoliczności podane w 

zdaniu poprzedzającym, obradom zebrania wiejskiego przewodniczy członek rady sołeckiej przez 

nią wybrany”. 

4. uchyla się §17 ust. 3 i 5 

§6 

W statucie Sołectwa Jerzkowice stanowiącym załącznik do uchwały nr V/68/2019 Rady Gminy 

Czarna Dąbrówka z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Jerzkowice  

(opublikowano: Dz.U. Woj. Pomorskiego z 2019 r., poz.1323)  wprowadza się następujące zmiany: 

1. uchyla się  §2 ust. 3. 

2. §4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat od dnia wyboru, z zastrzeżeniem § 16 ust. 1 i § 22 

ust. 1 niniejszego statutu”. 

3. § 13 ust.2 otrzymuje brzmienie: 

„ Zebranie wiejskie otwiera Sołtys. Sołtys  przewodniczy  także obradom zebrania wiejskiego, z 

wyjątkiem sytuacji gdy temat zebrania dotyczy, pośrednio lub bezpośrednio, jego osoby. W 

przypadku, gdy sołtys nie może prowadzić zebrania wiejskiego, z uwagi na okoliczności podane w 



zdaniu poprzedzającym, obradom zebrania wiejskiego przewodniczy członek rady sołeckiej przez 

nią wybrany”. 

4. uchyla się §17 ust. 3 i 5 

 

§7 

W statucie Sołectwa Kartkowo stanowiącym załącznik do uchwały nr V/69/2019 Rady Gminy 

Czarna Dąbrówka z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Kartkowo  

(opublikowano: Dz.U. Woj. Pomorskiego z 2019 r., poz.1324)  wprowadza się następujące zmiany: 

1. uchyla się  §2 ust. 3. 

2. §4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat od dnia wyboru, z zastrzeżeniem § 16 ust. 1 i § 22 

ust. 1 niniejszego statutu”. 

3. § 13 ust.2 otrzymuje brzmienie: 

„ Zebranie wiejskie otwiera Sołtys. Sołtys  przewodniczy  także obradom zebrania wiejskiego, z 

wyjątkiem sytuacji gdy temat zebrania dotyczy, pośrednio lub bezpośrednio, jego osoby. W 

przypadku, gdy sołtys nie może prowadzić zebrania wiejskiego, z uwagi na okoliczności podane w 

zdaniu poprzedzającym, obradom zebrania wiejskiego przewodniczy członek rady sołeckiej przez 

nią wybrany”. 

4. uchyla się §17 ust. 3 i 5 

§8 

W statucie Sołectwa Karwno stanowiącym załącznik do uchwały nr V/70/2019 Rady Gminy 

Czarna Dąbrówka z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Karwno  

(opublikowano: Dz.U. Woj. Pomorskiego z 2019 r., poz.1325) wprowadza się następujące zmiany: 

1. uchyla się  §2 ust. 3. 

2. §4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat od dnia wyboru, z zastrzeżeniem § 16 ust. 1 i § 22 

ust. 1 niniejszego statutu”. 

3. § 13 ust.2 otrzymuje brzmienie: 

„ Zebranie wiejskie otwiera Sołtys. Sołtys  przewodniczy  także obradom zebrania wiejskiego, z 

wyjątkiem sytuacji gdy temat zebrania dotyczy, pośrednio lub bezpośrednio, jego osoby. W 

przypadku, gdy sołtys nie może prowadzić zebrania wiejskiego, z uwagi na okoliczności podane w 

zdaniu poprzedzającym, obradom zebrania wiejskiego przewodniczy członek rady sołeckiej przez 

nią wybrany”. 

4. uchyla się §17 ust. 3 i 5 



§9 

W statucie Sołectwa Kleszczyniec stanowiącym załącznik do uchwały nr V/71/2019 Rady Gminy 

Czarna Dąbrówka z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Kleszczyniec  

(opublikowano: Dz.U. Woj. Pomorskiego z 2019 r., poz.1326) wprowadza się następujące zmiany: 

1. uchyla się  §2 ust. 3. 

2. §4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat od dnia wyboru, z zastrzeżeniem § 16 ust. 1 i § 22 

ust. 1 niniejszego statutu”. 

3. § 13 ust.2 otrzymuje brzmienie: 

„ Zebranie wiejskie otwiera Sołtys. Sołtys  przewodniczy  także obradom zebrania wiejskiego, z 

wyjątkiem sytuacji gdy temat zebrania dotyczy, pośrednio lub bezpośrednio, jego osoby. W 

przypadku, gdy sołtys nie może prowadzić zebrania wiejskiego, z uwagi na okoliczności podane w 

zdaniu poprzedzającym, obradom zebrania wiejskiego przewodniczy członek rady sołeckiej przez 

nią wybrany”. 

4. uchyla się §17 ust. 3 i 5 

§10 

W statucie Sołectwa Kłosy stanowiącym załącznik do Uchwała nr V/72/2019 Rady Gminy Czarna 

Dąbrówka z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Kłosy  (opublikowano: 

Dz.U. Woj. Pomorskiego z 2019 r., poz.1327) wprowadza się następujące zmiany: 

1. uchyla się  §2 ust. 3. 

2. §4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat od dnia wyboru, z zastrzeżeniem § 16 ust. 1 i § 22 

ust. 1 niniejszego statutu”. 

3. § 13 ust.2 otrzymuje brzmienie: 

„ Zebranie wiejskie otwiera Sołtys. Sołtys  przewodniczy  także obradom zebrania wiejskiego, z 

wyjątkiem sytuacji gdy temat zebrania dotyczy, pośrednio lub bezpośrednio, jego osoby. W 

przypadku, gdy sołtys nie może prowadzić zebrania wiejskiego, z uwagi na okoliczności podane w 

zdaniu poprzedzającym, obradom zebrania wiejskiego przewodniczy członek rady sołeckiej przez 

nią wybrany”. 

4. uchyla się §17 ust. 3 i 5 

§11 

W statucie Sołectwa Kotuszewo stanowiącym załącznik do uchwały nr V/73/2019 Rady Gminy 

Czarna Dąbrówka z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Kotuszewo  

(opublikowano: Dz.U. Woj. Pomorskiego z 2019 r., poz.1328) wprowadza się następujące zmiany: 



1. uchyla się  §2 ust. 3. 

2. §4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat od dnia wyboru, z zastrzeżeniem § 16 ust. 1 i § 22 

ust. 1 niniejszego statutu”. 

3. § 13 ust.2 otrzymuje brzmienie: 

„ Zebranie wiejskie otwiera Sołtys. Sołtys  przewodniczy  także obradom zebrania wiejskiego, z 

wyjątkiem sytuacji gdy temat zebrania dotyczy, pośrednio lub bezpośrednio, jego osoby. W 

przypadku, gdy sołtys nie może prowadzić zebrania wiejskiego, z uwagi na okoliczności podane w 

zdaniu poprzedzającym, obradom zebrania wiejskiego przewodniczy członek rady sołeckiej przez 

nią wybrany”. 

4. uchyla się §17 ust. 3 i 5 

§12 

W statucie Sołectwa Kozy stanowiącym załącznik do uchwały nr V/74/2019 Rady Gminy Czarna 

Dąbrówka z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Kozy  (opublikowano: 

Dz.U. Woj. Pomorskiego z 2019 r., poz.1329) wprowadza się następujące zmiany: 

1. uchyla się  §2 ust. 3. 

2. §4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat od dnia wyboru, z zastrzeżeniem § 16 ust. 1 i § 22 

ust. 1 niniejszego statutu”. 

3. § 13 ust.2 otrzymuje brzmienie: 

„ Zebranie wiejskie otwiera Sołtys. Sołtys  przewodniczy  także obradom zebrania wiejskiego, z 

wyjątkiem sytuacji gdy temat zebrania dotyczy, pośrednio lub bezpośrednio, jego osoby. W 

przypadku, gdy sołtys nie może prowadzić zebrania wiejskiego, z uwagi na okoliczności podane w 

zdaniu poprzedzającym, obradom zebrania wiejskiego przewodniczy członek rady sołeckiej przez 

nią wybrany”. 

4. uchyla się §17 ust. 3 i 5 

§13 

W statucie Sołectwa Mikorowo stanowiącym załącznik do uchwały nr V/75/2019 Rady Gminy 

Czarna Dąbrówka z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Mikorowo  

(opublikowano: Dz.U. Woj. Pomorskiego z 2019 r., poz.1330) wprowadza się następujące zmiany: 

1. uchyla się  §2 ust. 3. 

2. §4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat od dnia wyboru, z zastrzeżeniem § 16 ust. 1 i § 22 

ust. 1 niniejszego statutu”. 



3. § 13 ust.2 otrzymuje brzmienie: 

„ Zebranie wiejskie otwiera Sołtys. Sołtys  przewodniczy  także obradom zebrania wiejskiego, z 

wyjątkiem sytuacji gdy temat zebrania dotyczy, pośrednio lub bezpośrednio, jego osoby. W 

przypadku, gdy sołtys nie może prowadzić zebrania wiejskiego, z uwagi na okoliczności podane w 

zdaniu poprzedzającym, obradom zebrania wiejskiego przewodniczy członek rady sołeckiej przez 

nią wybrany”. 

4. uchyla się §17 ust. 3 i 5 

§14 

W statucie Sołectwa Mydlita stanowiącym załącznik do uchwały nr V/76/2019 Rady Gminy 

Czarna Dąbrówka z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Mydlita 

(opublikowano: Dz.U. Woj. Pomorskiego z 2019 r., poz.1331) wprowadza się następujące zmiany: 

1. uchyla się  §2 ust. 3. 

2. §4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat od dnia wyboru, z zastrzeżeniem § 16 ust. 1 i § 22 

ust. 1 niniejszego statutu”. 

3. § 13 ust.2 otrzymuje brzmienie: 

„ Zebranie wiejskie otwiera Sołtys. Sołtys  przewodniczy  także obradom zebrania wiejskiego, z 

wyjątkiem sytuacji gdy temat zebrania dotyczy, pośrednio lub bezpośrednio, jego osoby. W 

przypadku, gdy sołtys nie może prowadzić zebrania wiejskiego, z uwagi na okoliczności podane w 

zdaniu poprzedzającym, obradom zebrania wiejskiego przewodniczy członek rady sołeckiej przez 

nią wybrany”. 

4. uchyla się §17 ust. 3 i 5 

§15 

W statucie Sołectwa Nożynko stanowiącym załącznik do uchwały nr V/77/2019 Rady Gminy 

Czarna Dąbrówka z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Nożynko  

(opublikowano: Dz.U. Woj. Pomorskiego z 2019 r., poz.1332) wprowadza się następujące zmiany: 

1. uchyla się  §2 ust. 3. 

2. §4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat od dnia wyboru, z zastrzeżeniem § 16 ust. 1 i § 22 

ust. 1 niniejszego statutu”. 

3. § 13 ust.2 otrzymuje brzmienie: 

„ Zebranie wiejskie otwiera Sołtys. Sołtys  przewodniczy  także obradom zebrania wiejskiego, z 

wyjątkiem sytuacji gdy temat zebrania dotyczy, pośrednio lub bezpośrednio, jego osoby. W 

przypadku, gdy sołtys nie może prowadzić zebrania wiejskiego, z uwagi na okoliczności podane w 



zdaniu poprzedzającym, obradom zebrania wiejskiego przewodniczy członek rady sołeckiej przez 

nią wybrany”. 

4. uchyla się §17 ust. 3 i 5 

§16 

W statucie Sołectwa Nożyno stanowiącym załącznik do uchwały nr V/78/2019 Rady Gminy 

Czarna Dąbrówka z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Nożyno  

(opublikowano: Dz.U. Woj. Pomorskiego z 2019 r., poz.1333) wprowadza się następujące zmiany: 

1. uchyla się  §2 ust. 3. 

2. §4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat od dnia wyboru, z zastrzeżeniem § 16 ust. 1 i § 22 

ust. 1 niniejszego statutu”. 

3. § 13 ust.2 otrzymuje brzmienie: 

„ Zebranie wiejskie otwiera Sołtys. Sołtys  przewodniczy  także obradom zebrania wiejskiego, z 

wyjątkiem sytuacji gdy temat zebrania dotyczy, pośrednio lub bezpośrednio, jego osoby. W 

przypadku, gdy sołtys nie może prowadzić zebrania wiejskiego, z uwagi na okoliczności podane w 

zdaniu poprzedzającym, obradom zebrania wiejskiego przewodniczy członek rady sołeckiej przez 

nią wybrany”. 

4. uchyla się §17 ust. 3 i 5 

§17 

W statucie Sołectwa Otnoga stanowiącym załącznik do uchwały nr V/79/2019 Rady Gminy 

Czarna Dąbrówka z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Otnoga  

(opublikowano: Dz.U. Woj. Pomorskiego z 2019 r., poz.1334) wprowadza się następujące zmiany: 

1. uchyla się  §2 ust. 3. 

2. §4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat od dnia wyboru, z zastrzeżeniem § 16 ust. 1 i § 22 

ust. 1 niniejszego statutu”. 

3. § 13 ust.2 otrzymuje brzmienie: 

„ Zebranie wiejskie otwiera Sołtys. Sołtys  przewodniczy  także obradom zebrania wiejskiego, z 

wyjątkiem sytuacji gdy temat zebrania dotyczy, pośrednio lub bezpośrednio, jego osoby. W 

przypadku, gdy sołtys nie może prowadzić zebrania wiejskiego, z uwagi na okoliczności podane w 

zdaniu poprzedzającym, obradom zebrania wiejskiego przewodniczy członek rady sołeckiej przez 

nią wybrany”. 

4. uchyla się §17 ust. 3 i 5 

 



§18 

W statucie Sołectwa Podkomorzyce stanowiącym załącznik do Uchwała nr V/80/2019 Rady 

Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu 

Podkomorzyce  (opublikowano: Dz.U. Woj. Pomorskiego z 2019 r., poz.1335) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1. uchyla się  §2 ust. 3. 

2. §4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat od dnia wyboru, z zastrzeżeniem § 16 ust. 1 i § 22 

ust. 1 niniejszego statutu”. 

3. § 13 ust.2 otrzymuje brzmienie: 

„ Zebranie wiejskie otwiera Sołtys. Sołtys  przewodniczy  także obradom zebrania wiejskiego, z 

wyjątkiem sytuacji gdy temat zebrania dotyczy, pośrednio lub bezpośrednio, jego osoby. W 

przypadku, gdy sołtys nie może prowadzić zebrania wiejskiego, z uwagi na okoliczności podane w 

zdaniu poprzedzającym, obradom zebrania wiejskiego przewodniczy członek rady sołeckiej przez 

nią wybrany”. 

4. uchyla się §17 ust. 3 i 5 

§19 

W statucie Sołectwa Przylaski stanowiącym załącznik do uchwały nr V/81/2019 Rady Gminy 

Czarna Dąbrówka z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Przylaski  

(opublikowano: Dz.U. Woj. Pomorskiego z 2019 r., poz.1336) wprowadza się następujące zmiany: 

1. uchyla się  §2 ust. 3. 

2. §4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat od dnia wyboru, z zastrzeżeniem § 16 ust. 1 i § 22 

ust. 1 niniejszego statutu”. 

3. § 13 ust.2 otrzymuje brzmienie: 

„ Zebranie wiejskie otwiera Sołtys. Sołtys  przewodniczy  także obradom zebrania wiejskiego, z 

wyjątkiem sytuacji gdy temat zebrania dotyczy, pośrednio lub bezpośrednio, jego osoby. W 

przypadku, gdy sołtys nie może prowadzić zebrania wiejskiego, z uwagi na okoliczności podane w 

zdaniu poprzedzającym, obradom zebrania wiejskiego przewodniczy członek rady sołeckiej przez 

nią wybrany”. 

4. uchyla się §17 ust. 3 i 5 

 

 

 



§20 

W statucie Sołectwa Rokiciny stanowiącym załącznik do uchwały nr V/82/2019 Rady Gminy 

Czarna Dąbrówka z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Rokiciny  

(opublikowano: Dz.U. Woj. Pomorskiego z 2019 r., poz.1337) wprowadza się następujące zmiany: 

1. uchyla się  §2 ust. 3. 

2. §4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat od dnia wyboru, z zastrzeżeniem § 16 ust. 1 i § 22 

ust. 1 niniejszego statutu”. 

3. § 13 ust.2 otrzymuje brzmienie: 

„ Zebranie wiejskie otwiera Sołtys. Sołtys  przewodniczy  także obradom zebrania wiejskiego, z 

wyjątkiem sytuacji gdy temat zebrania dotyczy, pośrednio lub bezpośrednio, jego osoby. W 

przypadku, gdy sołtys nie może prowadzić zebrania wiejskiego, z uwagi na okoliczności podane w 

zdaniu poprzedzającym, obradom zebrania wiejskiego przewodniczy członek rady sołeckiej przez 

nią wybrany”. 

4. uchyla się §17 ust. 3 i 5 

§21 

W statucie Sołectwa Rokitki stanowiącym załącznik do uchwały nr V/83/2019 Rady Gminy 

Czarna Dąbrówka z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Rokitki  

(opublikowano: Dz.U. Woj. Pomorskiego z 2019 r., poz.1338) wprowadza się następujące zmiany: 

1. uchyla się  §2 ust. 3. 

2. §4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat od dnia wyboru, z zastrzeżeniem § 16 ust. 1 i § 22 

ust. 1 niniejszego statutu”. 

3. § 13 ust.2 otrzymuje brzmienie: 

„ Zebranie wiejskie otwiera Sołtys. Sołtys  przewodniczy  także obradom zebrania wiejskiego, z 

wyjątkiem sytuacji gdy temat zebrania dotyczy, pośrednio lub bezpośrednio, jego osoby. W 

przypadku, gdy sołtys nie może prowadzić zebrania wiejskiego, z uwagi na okoliczności podane w 

zdaniu poprzedzającym, obradom zebrania wiejskiego przewodniczy członek rady sołeckiej przez 

nią wybrany”. 

4. uchyla się §17 ust. 3 i 5 

§22 

W statucie Sołectwa Rokity stanowiącym załącznik do uchwały nr V/84/2019 Rady Gminy Czarna 

Dąbrówka z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Rokity  (opublikowano: 

Dz.U. Woj. Pomorskiego z 2019 r., poz.1339) wprowadza się następujące zmiany: 



1. uchyla się  §2 ust. 3. 

2. §4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat od dnia wyboru, z zastrzeżeniem § 16 ust. 1 i § 22 

ust. 1 niniejszego statutu”. 

3. § 13 ust.2 otrzymuje brzmienie: 

„ Zebranie wiejskie otwiera Sołtys. Sołtys  przewodniczy  także obradom zebrania wiejskiego, z 

wyjątkiem sytuacji gdy temat zebrania dotyczy, pośrednio lub bezpośrednio, jego osoby. W 

przypadku, gdy sołtys nie może prowadzić zebrania wiejskiego, z uwagi na okoliczności podane w 

zdaniu poprzedzającym, obradom zebrania wiejskiego przewodniczy członek rady sołeckiej przez 

nią wybrany”. 

4. uchyla się §17 ust. 3 i 5 

§23 

W statucie Sołectwa Unichowo stanowiącym załącznik do uchwały nr V/85/2019 Rady Gminy 

Czarna Dąbrówka z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Unichowo  

(opublikowano: Dz.U. Woj. Pomorskiego z 2019 r., poz.1340) wprowadza się następujące zmiany: 

1. uchyla się  §2 ust. 3. 

2. §4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat od dnia wyboru, z zastrzeżeniem § 16 ust. 1 i § 22 

ust. 1 niniejszego statutu”. 

3. § 13 ust.2 otrzymuje brzmienie: 

„ Zebranie wiejskie otwiera Sołtys. Sołtys  przewodniczy  także obradom zebrania wiejskiego, z 

wyjątkiem sytuacji gdy temat zebrania dotyczy, pośrednio lub bezpośrednio, jego osoby. W 

przypadku, gdy sołtys nie może prowadzić zebrania wiejskiego, z uwagi na okoliczności podane w 

zdaniu poprzedzającym, obradom zebrania wiejskiego przewodniczy członek rady sołeckiej przez 

nią wybrany”. 

4. uchyla się §17 ust. 3 i 5 

§24 

W statucie Sołectwa Wargowo stanowiącym załącznik do uchwały nr V/86/2019 Rady Gminy 

Czarna Dąbrówka z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Wargowo  

(opublikowano: Dz.U. Woj. Pomorskiego z 2019 poz.1341) wprowadza się następujące zmiany: 

1. uchyla się  §2 ust. 3. 

2. §4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat od dnia wyboru, z zastrzeżeniem § 16 ust. 1 i § 22 

ust. 1 niniejszego statutu”. 



3. § 13 ust.2 otrzymuje brzmienie: 

„ Zebranie wiejskie otwiera Sołtys. Sołtys  przewodniczy  także obradom zebrania wiejskiego, z 

wyjątkiem sytuacji gdy temat zebrania dotyczy, pośrednio lub bezpośrednio, jego osoby. W 

przypadku, gdy sołtys nie może prowadzić zebrania wiejskiego, z uwagi na okoliczności podane w 

zdaniu poprzedzającym, obradom zebrania wiejskiego przewodniczy członek rady sołeckiej przez 

nią wybrany”. 

4. uchyla się §17 ust. 3 i 5 

§25 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarna Dąbrówka. 

§26 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego. 

UZASADNIENIE 

Uchwały w niniejszym przedmiocie zostały podjęte przez Radę Gminy Czarna Dąbrówka  w dniu 28 lutego 

2018r. (Uchwały Nr V/63-86/2019  ). W wyniku postępowania nadzorczego treść zapisów paragrafów 2, 13 

oraz 17 zostały unieważnione z uwagi na zawarte w niej zapisy wykraczające poza zapis delegacji ustawowej.  

Uwzględniając postanowienia organu nadzorczego oraz obowiązujące przepisy prawa podjęcie uchwały jest 

zasadne 

Ponadto w dniu 04.09.2019 roku zostały ogłoszone konsultacje w celu poznania stanowiska mieszkańców 

gminy Czarna Dąbrówka w sprawie przedstawionego projektu uchwały. Termin na zgłaszanie uwag upływa 

w dniu 12 września 2019 roku. 

 


