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PROJEKT 

Uchwała Nr …/…/2019 

Rady Gminy Frysztak 

z dnia … … 2019 roku 
 

w sprawie zmiany statutów sołectw 
 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póź. 

zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectw 

 

Rada Gminy uchwala co następuje: 

§ 1 

W uchwale Nr IX/57/2003 Rady Gminy Frysztak z dnia 16 maja 2003 roku  w sprawie uchwalenia 

statutów sołectw wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) § 5 ust. 1 Statutu sołectwa Chytrówka stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Nr IX/57/2003 

Rady Gminy Frysztak z dnia 16 maja 2003 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw 

otrzymuje brzmienie:  

„1. Kadencja organów wykonawczych sołectwa pokrywa się z kadencją Rady Gminy”. 

 

2) § 5 ust. 1 Statutu sołectwa Cieszyna stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Nr IX/57/2003 

Rady Gminy Frysztak z dnia 16 maja 2003 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw 

otrzymuje brzmienie:  

„1. Kadencja organów wykonawczych sołectwa pokrywa się z kadencją Rady Gminy”. 

 

3) § 5 ust. 1 Statutu sołectwa Frysztak stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały Nr IX/57/2003 

Rady Gminy Frysztak z dnia 16 maja 2003 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw 

otrzymuje brzmienie:  

„1. Kadencja organów wykonawczych sołectwa pokrywa się z kadencją Rady Gminy”. 

 

4) § 5 ust. 1 Statutu sołectwa Glinik Dolny stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały                                 

Nr IX/57/2003 Rady Gminy Frysztak z dnia 16 maja 2003 roku w sprawie uchwalenia statutów 

sołectw otrzymuje brzmienie:  

„1. Kadencja organów wykonawczych sołectwa pokrywa się z kadencją Rady Gminy”. 

 

5) § 5 ust. 1 Statutu sołectwa Glinik Górny stanowiącego załącznik nr 5 do uchwały                                    

Nr IX/57/2003 Rady Gminy Frysztak z dnia 16 maja 2003 roku w sprawie uchwalenia statutów 

sołectw otrzymuje brzmienie:  

„1. Kadencja organów wykonawczych sołectwa pokrywa się z kadencją Rady Gminy”. 

 

6) § 5 ust. 1 Statutu sołectwa Glinik Średni stanowiącego załącznik nr 6 do uchwały                                 

Nr IX/57/2003 Rady Gminy Frysztak z dnia 16 maja 2003 roku w sprawie uchwalenia statutów 

sołectw otrzymuje brzmienie:  

„1. Kadencja organów wykonawczych sołectwa pokrywa się z kadencją Rady Gminy”. 
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7) § 5 ust. 1 Statutu sołectwa Gogołów stanowiącego załącznik nr 7 do uchwały Nr IX/57/2003 

Rady Gminy Frysztak z dnia 16 maja 2003 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw 

otrzymuje brzmienie:  

„1. Kadencja organów wykonawczych sołectwa pokrywa się z kadencją Rady Gminy”. 

 

8) § 5 ust. 1 Statutu sołectwa Huta Gogołowska stanowiącego załącznik nr 8 do uchwały Nr 

IX/57/2003 Rady Gminy Frysztak z dnia 16 maja 2003 roku w sprawie uchwalenia statutów 

sołectw otrzymuje brzmienie:  

„1. Kadencja organów wykonawczych sołectwa pokrywa się z kadencją Rady Gminy”. 

 

9) § 5 ust. 1 Statutu sołectwa Kobyle stanowiącego załącznik nr 9 do uchwały Nr IX/57/2003 

Rady Gminy Frysztak z dnia 16 maja 2003 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw 

otrzymuje brzmienie:  

„1. Kadencja organów wykonawczych sołectwa pokrywa się z kadencją Rady Gminy”. 

 

10) § 5 ust. 1 Statutu sołectwa Lubla stanowiącego załącznik nr 10 do uchwały Nr IX/57/2003 Rady 

Gminy Frysztak z dnia 16 maja 2003 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw otrzymuje 

brzmienie:  

„1. Kadencja organów wykonawczych sołectwa pokrywa się z kadencją Rady Gminy”. 

 

11) § 5 ust. 1 Statutu sołectwa Pułanki stanowiącego załącznik nr 11 do uchwały Nr IX/57/2003 

Rady Gminy Frysztak z dnia 16 maja 2003 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw 

otrzymuje brzmienie:  

„1. Kadencja organów wykonawczych sołectwa pokrywa się z kadencją Rady Gminy”. 

 

12) § 5 ust. 1 Statutu sołectwa Stępina stanowiącego załącznik nr 12 do uchwały Nr IX/57/2003 

Rady Gminy Frysztak z dnia 16 maja 2003 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw 

otrzymuje brzmienie:  

„1. Kadencja organów wykonawczych sołectwa pokrywa się z kadencją Rady Gminy”. 

 

13) § 5 ust. 1 Statutu sołectwa Twierdza stanowiącego załącznik nr 13 do uchwały Nr IX/57/2003 

Rady Gminy Frysztak z dnia 16 maja 2003 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw 

otrzymuje brzmienie:  

„1. Kadencja organów wykonawczych sołectwa pokrywa się z kadencją Rady Gminy”. 

 

14) § 5 ust. 1 Statutu sołectwa Widacz stanowiącego załącznik nr 14 do uchwały Nr IX/57/2003 

Rady Gminy Frysztak z dnia 16 maja 2003 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw 

otrzymuje brzmienie:  

„1. Kadencja organów wykonawczych sołectwa pokrywa się z kadencją Rady Gminy”. 

 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Frysztak, a nadzór nad jej realizacją powierza 

się Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. 

 

 

§ 3 

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

Województwa Podkarpackiego. 

 


