
UCHWAŁA NR XXV/251/21 
RADY GMINY KRUPSKI MŁYN 

z dnia 30 marca 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XII/103/19 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 26 listopada 2019 roku 
w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej o nazwie „Osiedle Ziętek” i utworzenia jednostki 

pomocniczej Sołectwo Ziętek oraz nadania jej statutu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, 
art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), po 
przeprowadzeniu konsultacji społecznych 
z mieszkańcami Sołectwa Ziętek, Rada Gminy 
Krupski Młyn 

postanawia 

§ 1. Dokonać zmiany uchwały Nr XII/103/19 
Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 26 listopada 
2019 roku w sprawie zniesienia jednostki 
pomocniczej o nazwie „Osiedle Ziętek” 
i utworzenia jednostki pomocniczej Sołectwo 
Ziętek oraz nadania jej statutu,  w ten sposób, że 
w załączniku do w/w uchwały: 

1) w § 2 ust. 1 po pkt 4) dodaje się pkt 5) 
o następującym brzmieniu: 

„5) organizowanie działalności kulturalno – 
oświatowej i różnych form pracy 
społeczno – wychowawczej, w tym 
profilaktyki przeciwdziałania 
uzależnieniom.”; 

2) § 12 pkt 1 otrzymuje nowe następujące 
brzmienie: „1) zwoływanie i przewodniczenie 
Zebraniu Wiejskiemu”, 

3) § 14 ust. 1 otrzymuje nowe następujące 
brzmienie: „1. Do zadań Rady Sołeckiej 
należy: 

1) wspomaganie działalności Sołtysa poprzez 
wydawanie opinii, 

2) zbieranie wniosków i innych wystąpień 
mieszkańców w sprawach Sołectwa, 

3) występowanie wobec Zebrania Wiejskiego 
z inicjatywami dotyczącymi udziału 
mieszkańców Sołectwa w rozwiązywaniu jego 
problemów i realizacji zadań Gminy, 

4) utrzymywanie kontaktów z organizacjami 
społecznymi współpracującymi z jednostkami 
samorządu terytorialnego”. 

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały Nr XII/103/19 
Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 26 listopada 
2019 roku w sprawie zniesienia jednostki 
pomocniczej o nazwie „Osiedle Ziętek” 
i utworzenia jednostki pomocniczej Sołectwo 
Ziętek oraz nadania jej statutu pozostają bez 
zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się 
Wójtowi Gminy Krupski Młyn. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Artur Dawydzik 
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