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UCHWAŁA NR III/32/18
RADY GMINY CHEŁMŻA
z dnia 18 grudnia 2018 r.
zmieniająca Statut Sołectwa Kuczwały.
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 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:
§ 1. W Statucie Sołectwa Kuczwały uchwalonym uchwałą nr VIII/60/2003 Rady Gminy Chełmża z dnia
23 kwietnia 2003 r. (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 112, poz. 1554 i 1582) wprowadza się zmiany:
1) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Kadencja Rady Sołeckiej i Sołtysa trwa pięć lat licząc od dnia wyborów.”;
2) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Jeżeli w trakcie 5-letniej kadencji przeprowadzono wybory Sołtysa, wybory uzupełniające lub
wybrano Radę Sołecką w nowym składzie § 4 nie stosuje się.”;
3) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. W przypadku odwołania lub rezygnacji z zajmowanej funkcji Sołtysa lub członka Rady
Sołeckiej, Rada Gminy Chełmża zarządza przeprowadzenie wyborów uzupełniających.”;
4) w § 13 wprowadza się zmiany:
a) uchyla się punkty 8-13;
b) w pkt 14 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 15 i 16 w brzmieniu:
„15) określenie liczebności Rady Sołeckiej;
16) przyjęcie wniosku o przyznanie środków z Funduszu Sołeckiego.”.
5) § 14 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. O Zebraniu Wiejskim mieszkańcy Sołectwa są powiadamiani co najmniej na 3 dni przed
zebraniem poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w Sołectwie. Dopuszcza się dodatkowy sposób
powiadamiania w formie kurendy, rozsyłania powiadomień sms oraz zamieszczenie informacji na
portalach społecznościowych.”;
6) w § 21 w ust. 1 uchyla się pkt 3;
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7) w § 23 ust. 2 wprowadza się zmiany:
a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) zwoływanie Zebrania Wiejskiego z zastrzeżeniem § 31 i przewodniczenie obradom o ile Zebranie
Wiejskie nie postanowi inaczej”,
b) w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9-14 w brzmieniu:
„9) organizowanie samopomocy wśród mieszkańców Sołectwa;
10) organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa w szczególności poprzez inicjowanie prac
społecznych;
11) inicjowanie akcji i konkursów mających na celu poprawę stanu sanitarnego, porządku i estetyki
wsi;
12) organizowanie mieszkańców do ochrony przeciwpożarowej;
13) inicjowanie przedsięwzięć mających na celu zapewnienie opieki, organizowanie czasu wolnego
oraz wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży;
14) organizowanie różnych form pomocy sąsiedzkiej dla niepełnosprawnych, starszych i samotnych,
dotkniętych klęskami żywiołowymi lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej mieszkańców
Sołectwa.”.
8) § 25 otrzymuje brzmienie:
„§ 25. Rada Sołecka w przypadku niemożności wykonywania obowiązków przez Sołtysa, funkcję tę
powierza jednemu z członków Rady Sołeckiej na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy. O powierzeniu
Rada Sołecka powiadamia niezwłocznie Wójta Gminy.”;
9) § 29 ust. 2 otrzymuje brzmienie”
„2. Z posiedzenia Rady Sołeckiej sporządza się protokół do którego stosuje się odpowiednio § 21.”;
10) § 32 otrzymuje brzmienie:
„§ 32. Uchwałę, o której mowa w § 31 wraz z zawiadomieniem Wójta Gminy o zwołaniu Zebrania
Wyborczego o treści określonej w § 14 ust. 5, Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości
mieszkańców Sołectwa poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Sołectwie oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej (BIP) Gminy Chełmża nie później niż 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.
Dopuszcza się dodatkowy sposób powiadamiania w formie kurendy lub rozsyłanie powiadomień sms
oraz zamieszczenie informacji na portalach społecznościowych.”;;
11) § 39 otrzymuje brzmienie:
„§ 39. Jeżeli w wyznaczonym terminie w miejscu Zebrania Wyborczego nie uzyskano frekwencji,
o której mowa w § 38, wybory przeprowadza się w II terminie, po upływie 15 minut od wyznaczonej
godziny Zebrania Wyborczego.”;
12) § 56 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego;”;
13) w § 57 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) utrzymanie terenów zielonych.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Iwański

