
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2021 
Wójta Gminy Nadarzyn  

z dnia 3 lutego 2021 r. 
 

 

projekt 

Uchwała Nr………………. 

Rady Gminy Nadarzyn 

z dnia ………………….2021 r. 

w sprawie przedłużenia kadencji organów jednostek pomocniczych Gminy Nadarzyn, wybranych na 

kadencję 2017-2021 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713, 1378), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) 

Rada Gminy Nadarzyn uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 1. Ze względu na stan epidemii COVID-19 oraz związane z tym ograniczenia: 

1) przedłuża się kadencję Sołtysów sołectw: Kajetany, Walendów, Rozalin, Szamoty - wybranych na 

kadencję 2017-2021, do czasu wyłonienia w drodze wyborów Sołtysów na kolejną kadencję, nie dłużej 

niż do dnia 30 czerwca 2022 r.; 

2) przedłuża się kadencję Rad Sołeckich sołectw: Walendów, Szamoty - wybranych na kadencję 2017-

2021, do czasu wyłonienia w drodze wyborów Rad Sołeckich na kolejną kadencję, nie dłużej niż do dnia 

30 czerwca 2022 r. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn. 

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

Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

UZASADNIENIE 

W 2021 r. upływa kadencja organów jednostek pomocniczych Gminy Nadarzyn wybranych na lata 

2017-2021, tj. Sołtysów sołectw: Kajetany, Walendów, Rozalin, Szamoty oraz Rad Sołeckich sołectw: 

Walendów i Szamoty.  

Z uwagi na obowiązujący w kraju stan epidemii wirusa SARS-CoV-2 i związane z tym ograniczenia, 

przeprowadzenie wyborów sołtysów i rad sołeckich w najbliższych tygodniach skutkowałoby 

zwiększonym ryzykiem dla Mieszkańców. Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi przeprowadzenie 

wyborów organów jednostek pomocniczych Gminy Nadarzyn, którym kończy się w 2021 r. kadencja, 

w innym czasie. 

Projekt uchwały poddano konsultacjom społecznym z mieszkańcami sołectw w terminie 3-15 luty 

2021 r.  


