
PROJEKT 
UCHWAŁA NR   IX/…/11 
RADY GMINY KOWIESY 

z dnia … sierpnia 2011r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutów sołectwom gminy Kowiesy 

Na podstawie art.  35 ust. 1 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 
128, z 2007 r.  Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, 
poz. 420, Nr157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 
r. Nr 117, poz. 679)  po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami 

uchwala się, co następuje: 
§ 1. W statutach sołectw, stanowiących załączniki nr 1 - 24 do uchwały Nr IV/18/07 Rady 
Gminy Kowiesy z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie nadania statutów sołectwom gminy 
Kowiesy, § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. W przypadku braku określonego w ust. 1 quorum, zebranie może odbyć się w drugim 
terminie tego samego dnia pół godziny później i jest prawomocne, bez względu na liczbę   
mieszkańców w nim uczestniczących”. 

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w 
życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

       Barbara Kowalska 

 

 

Uzasadnienie 

 Z uwagi na niską frekwencję na zebraniach wiejskich mieszkańców sołectw proponuje się  
zmianę postanowień § 19 ust. 2 statutów sołectw stanowiących załączniki nr 1 - 24 do 
uchwały Nr IV/18/07 Rady Gminy Kowiesy z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie nadania 
statutów sołectwom gminy Kowiesy. Zebranie Wiejskie jest upoważnione 
do przeprowadzania wyborów oraz podejmowania uchwał w obecności, co najmniej 1/10 
uprawnionych do głosowania osób. Zgodnie z obowiązującą regulacją § 19 ust. 2 w 
przypadku braku określonego powyżej quorum, następne zebranie mieszkańców sołectwa 
odbywa się w drugim terminie wyznaczonym przez mieszkańców obecnych na pierwszym 
zebraniu i jest prawomocne, bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu. Proponuje się, by 
w przypadku braku quorum zebrania odbywały się w drugim terminie tego samego dnia ale 
pół godziny później i były prawomocne bez względu na liczbę mieszkańców w nim 
uczestniczących.  
Opr./wyk. 

A.Kałamajska-Nowak 


