
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 10/2020 Burmistrza Kisielic z dnia 10 lutego 2020 r. 

Projekt uchwały 

 

UCHWAŁA Nr 

Rady Miejskiej w Kisielicach 

z dnia …… stycznia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw oraz osiedla, utworzonych 

na terenie gminy Kisielice 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 oraz  art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 41 ust. 1  i art. 42 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309,1571, 1696 

i 1815) Rada Miejska w Kisielicach uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

1.  Zmienia się Statuty sołectw i osiedla utworzonych na terenie  Gminy Kisielice przyjętych 

Uchwałą nr IV/24/07 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie 

uchwalenia statutów sołectw oraz osiedla, utworzonych na terenie gminy Kisielice  

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2007  nr 31 poz. 509)  

poprzez wprowadzenie następujących zmian:  

 

1) w Statucie sołectwa Biskupiczki stanowiący w załączniku nr 11 do uchwały Nr IV/24/07 

Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 25 stycznia 2007 r.:  

a) w § 3 pkt. 1 otrzymuje następujące brzmienie:  

„1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,"; 

b) § 10 otrzymuje następujące brzmienie:  

„§ 10. Kadencja sołtysa i członków rady sołeckiej trwa 5 lat, nie dłużej jednak niż 3 

miesiące od daty posiedzenia nowej rady gminy. W okresie 3 m-cy od swojego wyboru 

Burmistrz organizuje kampanię wyborczą organów.”; 

c) § 20 otrzymuje brzmienie: 

„§ 20. Obsługę finansową w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości  sołectwa 

prowadzi Urząd Miejski w Kisielicach wg obowiązujących przepisów prawa.”; 

 

2) w Statucie sołectwa Butowo stanowiący załączniku nr 12 do uchwały Nr IV/24/07 Rady 

Miejskiej w Kisielicach z dnia 25 stycznia 2007 r. :  

a) w § 3 pkt. 1 otrzymuje następujące brzmienie:  

„1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;”; 

b) § 10 otrzymuje następujące brzmienie:  

„§ 10. Kadencja sołtysa i członków rady sołeckiej trwa 5 lat, nie dłużej jednak niż 3 

miesiące od daty posiedzenia nowej rady gminy. W okresie 3 m-cy od swojego wyboru 

Burmistrz organizuje kampanię wyborczą organów.”; 

c) § 20 otrzymuje brzmienie: 

„§ 20. Obsługę finansową w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości  sołectwa 

prowadzi Urząd Miejski w Kisielicach wg obowiązujących przepisów prawa.”; 
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3) w Statucie sołectwa Goryń stanowiący w załącznik nr 13 do uchwały Nr IV/24/07 Rady 

Miejskiej w Kisielicach z dnia 25 stycznia 2007 r.: 

a) w § 1 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:  

„2. Teren działania sołectwa obejmuje  następujące miejscowości: Goryń i 

Wałdowo.”; 

b) w § 3 pkt. 1 otrzymuje następujące brzmienie:  

„1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;”; 

c) § 10 otrzymuje następujące brzmienie:  

„§ 10. Kadencja sołtysa i członków rady sołeckiej trwa 5 lat, nie dłużej jednak niż 3 

miesiące od daty posiedzenia nowej rady gminy. W okresie 3 m-cy od swojego wyboru 

Burmistrz organizuje kampanię wyborczą organów.”; 

d) § 20 otrzymuje brzmienie: 

„§ 20. Obsługę finansową w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości  sołectwa 

prowadzi Urząd Miejski w Kisielicach wg obowiązujących przepisów prawa.”; 

 

4) w Statucie sołectwa Jędrychowo stanowiący załącznik nr 14 do uchwały Nr IV/24/07 

Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 25 stycznia 2007 r.:  

a) w § 3 pkt. 1 otrzymuje następujące brzmienie:  

„1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;”; 

b) § 10 otrzymuje następujące brzmienie:  

„§ 10. Kadencja sołtysa i członków rady sołeckiej trwa 5 lat, nie dłużej jednak niż 3 

miesiące od daty posiedzenia nowej rady gminy. W okresie 3 m-cy od swojego wyboru 

Burmistrz organizuje kampanię wyborczą organów.”; 

c) § 20 otrzymuje brzmienie: 

„§ 20. Obsługę finansową w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości  sołectwa 

prowadzi Urząd Miejski w Kisielicach wg obowiązujących przepisów prawa.”; 

 

5) w Statucie sołectwa Klimy stanowiący załącznik nr 15 do uchwały Nr IV/24/07 Rady 

Miejskiej w Kisielicach z dnia 25 stycznia 2007 r.: 

a) w § 3 pkt. 1 otrzymuje następujące brzmienie:  

„1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;”; 

b) § 10 otrzymuje następujące brzmienie:  

„§ 10. Kadencja sołtysa i członków rady sołeckiej trwa 5 lat, nie dłużej jednak niż 3 

miesiące od daty posiedzenia nowej rady gminy. W okresie 3 m-cy od swojego wyboru 

Burmistrz organizuje kampanię wyborczą organów.”; 

c) § 20 otrzymuje brzmienie: 

„§ 20. Obsługę finansową w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości  sołectwa 

prowadzi Urząd Miejski w Kisielicach wg obowiązujących przepisów prawa.”; 
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6) w Statucie sołectwa Krzywka stanowiący załącznik nr 16 do uchwały Nr IV/24/07 Rady 

Miejskiej w Kisielicach z dnia 25 stycznia 2007 r. :  

a) w § 1 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:  

„2. Teren działania sołectwa obejmuje  następujące miejscowości: Krzywka.”, 

b) w § 3 pkt. 1 otrzymuje następujące brzmienie:  

„1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;”, 

c) § 10 otrzymuje następujące brzmienie:  

„§ 10. Kadencja sołtysa i członków rady sołeckiej trwa 5 lat, nie dłużej jednak niż 3 

miesiące od daty posiedzenia nowej rady gminy. W okresie 3 m-cy od swojego wyboru 

Burmistrz organizuje kampanię wyborczą organów.”; 

d) § 20 otrzymuje brzmienie: 

„§ 20. Obsługę finansową w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości  sołectwa 

prowadzi Urząd Miejski w Kisielicach wg obowiązujących przepisów prawa.”; 

 

7) w Statucie sołectwa Limża stanowiący załącznik nr 17 do uchwały Nr IV/24/07 Rady 

Miejskiej w Kisielicach z dnia 25 stycznia 2007 r.  

a) w § 3 pkt. 1 otrzymuje następujące brzmienie:  

„1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;”, 

b) § 10 otrzymuje następujące brzmienie:  

„§ 10. Kadencja sołtysa i członków rady sołeckiej trwa 5 lat, nie dłużej jednak niż 3 

miesiące od daty posiedzenia nowej rady gminy. W okresie 3 m-cy od swojego wyboru 

Burmistrz organizuje kampanię wyborczą organów.”; 

c) § 20 otrzymuje brzmienie: 

„§ 20. Obsługę finansową w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości  sołectwa 

prowadzi Urząd Miejski w Kisielicach wg obowiązujących przepisów prawa.”; 

 

8) w Statucie sołectwa Łęgowo stanowiący załącznik nr 18 do uchwały Nr IV/24/07 Rady 

Miejskiej w Kisielicach z dnia 25 stycznia 2007 r.:  

a) w § 1 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:  

„2. Teren działania sołectwa obejmuje  następujące miejscowości: Łęgowo, Nowy 

Folwark, Stary Folwark.”; 

b) w § 3 pkt. 1 otrzymuje następujące brzmienie:  

„1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;”, 

c) § 10 otrzymuje następujące brzmienie:  

„§ 10. Kadencja sołtysa i członków rady sołeckiej trwa 5 lat, nie dłużej jednak niż 3 

miesiące od daty posiedzenia nowej rady gminy. W okresie 3 m-cy od swojego wyboru 

Burmistrz organizuje kampanię wyborczą organów.”; 

d) § 20 otrzymuje brzmienie: 
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„§ 20. Obsługę finansową w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości  sołectwa 

prowadzi Urząd Miejski w Kisielicach wg obowiązujących przepisów prawa.”; 

 

9) w Statucie sołectwa Łodygowo stanowiący załącznik nr 19 do uchwały Nr IV/24/07 

Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 25 stycznia 2007 r.   

a) w § 3 pkt. 1 otrzymuje następujące brzmienie:  

„1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;”, 

b) § 10 otrzymuje następujące brzmienie:  

„§ 10. Kadencja sołtysa i członków rady sołeckiej trwa 5 lat, nie dłużej jednak niż 3 

miesiące od daty posiedzenia nowej rady gminy. W okresie 3 m-cy od swojego wyboru 

Burmistrz organizuje kampanię wyborczą organów.”; 

c) § 20 otrzymuje brzmienie: 

„§ 20. Obsługę finansową w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości  sołectwa 

prowadzi Urząd Miejski w Kisielicach wg obowiązujących przepisów prawa.”; 

 

10) w Statucie sołectwa Ogrodzieniec stanowiący załącznik 110 do uchwały Nr IV/24/07 

Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 25 stycznia 2007 r.   

a) w § 3 pkt. 1 otrzymuje następujące brzmienie:  

„1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;”, 

b) § 10 otrzymuje następujące brzmienie:  

„§ 10. Kadencja sołtysa i członków rady sołeckiej trwa 5 lat, nie dłużej jednak niż 3 

miesiące od daty posiedzenia nowej rady gminy. W okresie 3 m-cy od swojego wyboru 

Burmistrz organizuje kampanię wyborczą organów.”; 

c) § 20 otrzymuje brzmienie: 

„§ 20. Obsługę finansową w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości  sołectwa 

prowadzi Urząd Miejski w Kisielicach wg obowiązujących przepisów prawa.”; 

 

11) w Statucie sołectwa Pławty Wielkie stanowiący załącznik nr 111 do uchwały Nr 

IV/24/07 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 25 stycznia 2007 r.:  

a) w § 1 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:  

„2. Teren działania sołectwa obejmuje  następujące miejscowości: Pławty 

Wielkie.”; 

b) w § 3 pkt. 1 otrzymuje następujące brzmienie:  

„1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;”, 

c) § 10 otrzymuje następujące brzmienie:  

„§ 10. Kadencja sołtysa i członków rady sołeckiej trwa 5 lat, nie dłużej jednak niż 3 

miesiące od daty posiedzenia nowej rady gminy. W okresie 3 m-cy od swojego wyboru 

Burmistrz organizuje kampanię wyborczą organów.”; 

d) § 20 otrzymuje brzmienie: 

„§ 20. Obsługę finansową w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości  sołectwa 

prowadzi Urząd Miejski w Kisielicach wg obowiązujących przepisów prawa.”; 
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12) w Statucie sołectwa Sobiewola stanowiący załącznik nr 112 do uchwały Nr IV/24/07 

Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 25 stycznia 2007 r.: 

a) w § 3 pkt. 1 otrzymuje następujące brzmienie:  

„1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;”, 

b) w § 10 otrzymuje następujące brzmienie:  

„§ 10. Kadencja sołtysa i członków rady sołeckiej trwa 5 lat, nie dłużej jednak niż 3 

miesiące od daty posiedzenia nowej rady gminy. W okresie 3 m-cy od swojego wyboru 

Burmistrz organizuje kampanię wyborczą organów.”; 

c) § 20 otrzymuje brzmienie: 

„§ 20. Obsługę finansową w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości  sołectwa 

prowadzi Urząd Miejski w Kisielicach wg obowiązujących przepisów prawa.”; 

 

13) w Statucie sołectwa Trupel stanowiący załącznik nr 113 do uchwały Nr IV/24/07 Rady 

Miejskiej w Kisielicach z dnia 25 stycznia 2007 r. : 

a) w § 3 pkt. 1 otrzymuje następujące brzmienie:  

„1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;”, 

b)  § 10 otrzymuje następujące brzmienie:  

„§ 10. Kadencja sołtysa i członków rady sołeckiej trwa 5 lat, nie dłużej jednak niż 3 

miesiące od daty posiedzenia nowej rady gminy. W okresie 3 m-cy od swojego wyboru 

Burmistrz organizuje kampanię wyborczą organów.”; 

c) § 20 otrzymuje brzmienie: 

„§ 20. Obsługę finansową w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości  sołectwa 

prowadzi Urząd Miejski w Kisielicach wg obowiązujących przepisów prawa.”; 

 

14) w Statucie sołectwa Wola stanowiący załącznik nr 114 do uchwały Nr IV/24/07 Rady 

Miejskiej w Kisielicach z dnia 25 stycznia 2007 r. : 

a) w § 3 pkt. 1 otrzymuje następujące brzmienie:  

„1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;”; 

b)  § 10 otrzymuje następujące brzmienie:  

„§ 10. Kadencja sołtysa i członków rady sołeckiej trwa 5 lat, nie dłużej jednak niż 3 

miesiące od daty posiedzenia nowej rady gminy. W okresie 3 m-cy od swojego wyboru 

Burmistrz organizuje kampanię wyborczą organów.”; 

c) § 20 otrzymuje brzmienie: 

„§ 20. Obsługę finansową w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości  sołectwa 

prowadzi Urząd Miejski w Kisielicach wg obowiązujących przepisów prawa.”; 

 

15) w Statucie Osiedla „Przyszłość” w Kisielicach stanowiący załącznik nr 115 do uchwały 

Nr IV/24/07 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 25 stycznia 2007 r.: 
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a) w § 2 pkt. 2 otrzymuje następujące brzmienie:  

„1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; 

2) Statutu Gminy Kisielice; 

3) niniejszego statutu.”; 

b)  w § 4 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:  

„2. Kadencja Zarządu Osiedla będącego organem wykonawczym powołanego przez 

Ogólne Zebranie Mieszkańców trwa 5 lat, nie dłużej jednak niż 3 miesiące od daty 

posiedzenia nowej rady gminy. W okresie 3 m-cy od swojego wyboru Burmistrz 

organizuje kampanię wyborczą organów.”; 

b) w § 31 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 20. Obsługę finansową w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości Osiedla 

prowadzi Urząd Miejski w Kisielicach wg obowiązujących przepisów prawa.”; 

 

 

2. Zmienia się Statut sołectwa Kantowa utworzonego na terenie  Gminy Kisielice przyjętego 

Uchwałą Nr XIX/25/2012 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu sołectwa Kantowo  (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2012 r. 

poz. 1761)  poprzez wprowadzenie następujących zmian:  

1) w Statucie sołectwa Kantowo stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/25/2012 

Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 24 maja 2012 r.: 

a) w § 3 pkt. 1 otrzymuje następujące brzmienie:  

„1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;”; 

a)  § 9 otrzymuje następujące brzmienie:  

„§ 9. Kadencja sołtysa i członków rady sołeckiej trwa 5 lat, nie dłużej jednak niż 3 

miesiące od daty posiedzenia nowej rady gminy. W okresie 3 m-cy od swojego wyboru 

Burmistrz organizuje kampanię wyborczą organów.”; 

b) § 19 otrzymuje brzmienie: 

„§ 19. Obsługę finansową w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości  sołectwa 

prowadzi Urząd Miejski w Kisielicach wg obowiązujących przepisów prawa.”; 

 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 7 i art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309,1571, 1696 i 1815) do wyłącznej właściwości rady gminy 

należy uchwalanie oraz zmiany statutów jednostek pomocniczych, po przeprowadzeniu 
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konsultacji z mieszkańcami. Konsultacje z mieszkańcami poszczególnych sołectw odbyły się 

w okresie od dnia …….. do dnia …….. na zebraniach wiejskich. 

Podjęcie niniejszej uchwały ma na celu uporządkowanie treści Statutów sołectw  Gminy 

Kisielice i Statutu Osiedla „Przyszłość” Kisielice uchwalonych Uchwałą nr IV/24/07 Rady 

Miejskiej w Kisielicach z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw oraz 

osiedla, utworzonych na terenie gminy Kisielice  (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego  

z 2007 r. nr  31, poz. 509)  oraz Uchwałą XIX/25/2012 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 24 

maja 2012 r.  w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Kantowo (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-

Mazurskiego z 2012 r. poz. 1761), w zakresie okresu kadencji rady sołeckiej oraz Zarządu 

Osiedla do kadencji organów gminy tj. 5 letniej kadencji. Obecny zapis  określał 4 letni okres 

kadencji i nie dłużej niż 3 m-ce od daty posiedzenia nowej rady a wybory nowych sołtysów  

i rad sołeckich odbywały się wciągu 3 m-cy od wyboru burmistrza. 

Ponadto, dokonano uporządkowania nazewnictwa miejscowości na obszarze którego 

działa sołectwo (Goryń, Krzywka, Pławty Wielkie i Łęgowo).  

 

 W tym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


