
UCHWAŁA NR XXX/239/2021 
RADY GMINY ŁAMBINOWICE 

z dnia 25 lutego 2021 r. 

zmieniająca uchwałę nr XIX/151/2016 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie 
uchwalenia statutu sołectwa Jasienica Dolna. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, zgodnie z trybem 
określonym w Uchwale nr XVI/100/2004 Rady Gminy Łambinowice z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie zasad 
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Łambinowice, Rada Gminy Łambinowice uchwala, co 
następuje: 

§ 1. W statucie sołectwa Jasienica Dolna uchwalonego uchwałą nr XIX/151/2016 Rady Gminy Łambinowice 
z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Jasienica Dolna (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 
z dnia 22 grudnia 2016 r. poz. 2809) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 15 po ust. 1 dodaje się  ust. 1¹ w brzmieniu: „1¹. Głosowanie odbywa się poprzez podniesienie ręki. 
Przewodniczący zebrania przelicza głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”, spisuje je  i porównuje z listą 
obecnych na zebraniu oraz nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole zebrania.” 

2) zmienia się  § 26, który otrzymuje brzmienie: „Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza się  w terminie do 
4 miesięcy od rozpoczęcia nowej kadencji Rady Gminy. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat licząc od 
dnia wyborów i upływa z dniem wyborów na nową kadencję”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łambinowice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Jarosław Gawlik 
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