Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY STARA BIAŁA
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie statutów jednostek
pomocniczych Gminy Stara Biała

Na podstawie art. 5a ust. 2, w związku z art. 35 ust.1, art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 41 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000,1349 i 1432) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami w sprawie statutów jednostek pomocniczych
Gminy Stara Biała.
2. Konsultacje, o których mowa w ust. 1, przeprowadza się we wszystkich sołectwach na terenie Gminy Stara
Biała.
3. Celem konsultacji, o których mowa w ust. 1, jest zaopiniowanie projektów nowych statutów sołectw.
§ 2. 1. Konsultacje z mieszkańcami przeprowadza się poprzez umożliwienie zgłaszania uwag i opinii do
projektów nowych statutów sołectw.
§ 3. 1. Projekt statutu sołectwa zostaje wyłożony do wglądu u każdego sołtysa oraz w Urzędzie Gminy Stara
Biała na okres 14 dni.
2. Projekty statutów zostają zamieszczone na okres 14 dni na stronie internetowej Gminy Stara Biała.
3. O terminie i miejscu wyłożenia projektów statutów Wójt Gminy Stara Biała zawiadamia mieszkańców
poprzez ogłoszenie podane do wiadomości publicznej poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń
w poszczególnych sołectwach i w Urzędzie Gminy oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Gminy
Stara Biała.
§ 4. 1. Uwagi i opinie dotyczące projektów statutów sołectw zgłasza się na piśmie do Urzędu Gminy w okresie
ich wyłożenia.
2. Uwagi i opinie dotyczące projektów statutów sołectw można zgłaszać, w okresie ich wyłożenia, również
drogą elektroniczną na adres: radagminy@starabiala.pl .
§ 5. Wójt Gminy przedstawia wyniki konsultacji Radzie Gminy Stara Biała na najbliższej sesji po upływie
terminu konsultacji i podaje do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej
Gminy Stara Biała oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w sołectwach i w Urzędzie Gminy.
§ 6. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób biorących udział w konsultacjach.
§ 7. Konsultacje mają charakter opiniodawczy a ich wyniki nie są wiążące dla organów Gminy Stara Biała.
§ 8. Wydatki związane z przeprowadzeniem konsultacji pokrywa się ze środków budżetu Gminy Stara Biała.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.
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Uzasadnienie
Art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349
i 1432) stanowi, że w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy mogą
być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy. Zgodnie z ust. 2, zasady i tryb
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa uchwała rady gminy.
W art. 35 ww. ustawy wskazano, że organizację i zakres działania jednostki pomocniczej, czyli sołectwa,
określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.
Zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy, organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie
jednostek pomocniczych. Akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy w formie uchwały (art. 41 ust. 1 ww.
ustawy).
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