
UCHWAŁA Nr III/…./18 

Rady Miejskiej w Szepietowie 

z dnia 28 grudnia 2018 roku 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectw 

 

Na podstawie art. 35 w związku z art. 40 ust. 2 pkt. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) uchwala się co następuje: 

 

§ 1. W załącznikach uchwały Rady Gminy Szepietowo z dnia 29 października 2003 roku w 

sprawie uchwalenia statutu sołectw wprowadza się następujące zmiany. 

1) W załączniku nr 1 §7. Otrzymuje brzmienie: 

„§7. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat.” 

2) W załączniku nr 2 §7. Otrzymuje brzmienie: 

„§7. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat.” 

3) W załączniku nr 3 §7. Otrzymuje brzmienie: 

„§7. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat.” 

4) W załączniku nr 4 §7. Otrzymuje brzmienie: 

„§7. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat.” 

5) W załączniku nr 5 §7. Otrzymuje brzmienie: 

„§7. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat.” 

6) W załączniku nr 6 §7. Otrzymuje brzmienie: 

„§7. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat.” 

7) W załączniku nr 7 §7. Otrzymuje brzmienie: 

„§7. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat.” 

8) W załączniku nr 8 §7. Otrzymuje brzmienie: 

„§7. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat.” 

9) W załączniku nr 9 §7. Otrzymuje brzmienie: 

„§7. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat.” 

10) W załączniku nr 10 §7. Otrzymuje brzmienie: 

„§7. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat.” 

11) W załączniku nr 11 §7. Otrzymuje brzmienie: 

„§7. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat.” 

12) W załączniku nr 12 §7. Otrzymuje brzmienie: 

„§7. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat.” 

13) W załączniku nr 13 §7. Otrzymuje brzmienie: 

„§7. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat.” 

14) W załączniku nr 14 §7. Otrzymuje brzmienie: 

„§7. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat.” 

15) W załączniku nr 15 §7. Otrzymuje brzmienie: 

„§7. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat.” 

16) W załączniku nr 16 §7. Otrzymuje brzmienie: 

„§7. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat.” 



17) W załączniku nr 17 §7. Otrzymuje brzmienie: 

„§7. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat.” 

18) W załączniku nr 18 §7. Otrzymuje brzmienie: 

„§7. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat.” 

19) W załączniku nr 19 §7. Otrzymuje brzmienie: 

„§7. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat.” 

20) W załączniku nr 20 §7. Otrzymuje brzmienie: 

„§7. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat.” 

21) W załączniku nr 21 §7. Otrzymuje brzmienie: 

„§7. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat.” 

22) W załączniku nr 22 §7. Otrzymuje brzmienie: 

„§7. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat.” 

23) W załączniku nr 23 §7. Otrzymuje brzmienie: 

„§7. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat.” 

24) W załączniku nr 24 §7. Otrzymuje brzmienie: 

„§7. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat.” 

25) W załączniku nr 25 §7. Otrzymuje brzmienie: 

„§7. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat.” 

26) W załączniku nr 26 §7. Otrzymuje brzmienie: 

„§7. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat.” 

27) W załączniku nr 27 §7. Otrzymuje brzmienie: 

„§7. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat.” 

28) W załączniku nr 28 §7. Otrzymuje brzmienie: 

„§7. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat.” 

29) W załączniku nr 29 §7. Otrzymuje brzmienie: 

„§7. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat.” 

30) W załączniku nr 30 §7. Otrzymuje brzmienie: 

„§7. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat.” 

31) W załączniku nr 31 §7. Otrzymuje brzmienie: 

„§7. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat.” 

32) W załączniku nr 32 §7. Otrzymuje brzmienie: 

„§7. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat.” 

33) W załączniku nr 33 §7. Otrzymuje brzmienie: 

„§7. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat.” 

34) W załączniku nr 34 §7. Otrzymuje brzmienie: 

„§7. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat.” 

35) W załączniku nr 35 §7. Otrzymuje brzmienie: 

„§7. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat.” 

36) W załączniku nr 36 §7. Otrzymuje brzmienie: 

„§7. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat.” 

37) W załączniku nr 37 §7. Otrzymuje brzmienie: 

„§7. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat.” 

38) W załączniku nr 38 §7. Otrzymuje brzmienie: 

„§7. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat.” 

39) W załączniku nr 39 §7. Otrzymuje brzmienie: 

„§7. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat.” 

40) W załączniku nr 40 §7. Otrzymuje brzmienie: 



„§7. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat.” 

41) W załączniku nr 41 §7. Otrzymuje brzmienie: 

„§7. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat.” 

42) W załączniku nr 42 §7. Otrzymuje brzmienie: 

„§7. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat.” 

43) W załączniku nr 43 §7. Otrzymuje brzmienie: 

„§7. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat.” 

44) W załączniku nr 44 §7. Otrzymuje brzmienie: 

„§7. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat.” 

45) W załączniku nr 45 §7. Otrzymuje brzmienie: 

„§7. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat.” 

46) W załączniku nr 46 §7. Otrzymuje brzmienie: 

„§7. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat.” 

47) W załączniku nr 47 §7. Otrzymuje brzmienie: 

„§7. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat.” 

48) W załączniku nr 48 §7. Otrzymuje brzmienie: 

„§7. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat.” 

 

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

Województwa Podlaskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

                                                                                                         Grzegorz Żochowski 


