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rzy otrzymali największą liczbę głosów.
§28. Wyboru sołtysa i wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.
§29. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem wiejskim
i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed
upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał
zebrania lub dopuścił się czynu dyskwalifikującego
w opinii środowiska.
2. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być
podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego.

Poz. 2762, 2763, 2764

§30. 1. W przypadku odwołania lub ustąpienia
sołtysa Wójt Gminy zwołuje zebranie wiejskie dla
wyboru nowego sołtysa.
2. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej
lub wybrania nowego składu całej Rady Sołeckiej
przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwołane przez sołtysa.
ROZDZIAŁ VI
Postanowienie końcowe
§31. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy.
§32. W przypadkach spornych postanowienia
Statutu interpretuje wiążąco Wójt Gminy.

2763
UCHWAŁA Nr XXXI/283/10 RADY GMINY BLIZANÓW
z dnia 30 marca 2010 r.
w sprawie zmiany statutu Gminy Blizanów
Na podstawie art. 169 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. – (Dz.U.
Nr 78, poz. 483ze zmianami) oraz art. 3 ust. 1, art.
18 ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami), uchwala się, co następuje:
§1. W uchwale Nr VI/29/03 Rady Gminy Blizanów
z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie Statutu
Gminy Blizanów (Dziennik Urzędowy Województwa
Wielkopolskiego Nr 113, poz. 2081):

§7 otrzymuje brzmienie:
„Siedzibą organów Gminy jest miejscowość Blizanów Drugi”.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący Rady
(-) Jan Wojtyła
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UCHWAŁA Nr XXXI/284/2010 RADY GMINY BLIZANÓW
z dnia 30 marca 2010 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Blizanów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie
Na podstawie art. 80 ust. 4 oraz art. 90 ust. 4
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z późn.
zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§1. Niniejsza uchwała reguluje:

1. tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Blizanów dla zakładanych
i prowadzonych na terenie Gminy Blizanów przez
podmioty inne niż Gmina Blizanów i ministrowie:
1) przedszkoli publicznych, w tym z oddziałami
integracyjnymi oraz przedszkoli publicznych specjalnych,
2) innych publicznych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 14 a ust. 7 usta-

