UCHWAŁA NR V/37/2019
RADY GMINY STARE BOGACZOWICE
Z DNIA 1 MARCA 2019 R.
w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych dotyczących zmian w statutach
sołectw Gminy Stare Bogaczowice
Na podstawie art. 5a i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 994 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXI/179/06 Rada Gminy Stare Bogaczowice z dnia 15 września
2006 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Stare Bogaczowice, Rada
Gminy Stare Bogaczowice uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Stare Bogaczowice
w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Stare Bogaczowice.
2. Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii wniosków od mieszkańców Gminy Stare Bogaczowice na
temat zmian w statutach sołectw Gminy Stare Bogaczowice.
3. Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 12 marca 2019 roku do 22 marca 2019 roku.
4. Konsultacje przeprowadzane będą w formie przyjmowania ankiety, zawierającej pisemne uwagi, opinie
i wnioski, dotyczące zmian w statuach sołectw Gminy Stare Bogaczowice, której wzór stanowi załącznik nr
1 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Projekt zmian statutów sołectw Gminy Stare Bogaczowice stanowi załącznik nr 2 do niniejszej
uchwały.
2. Projekt oraz ankieta, udostępnione zostaną mieszkańcom:
1) na stronie BIP Urzędu Gminy Stare Bogaczowice: www.bip.starebogaczowice.ug.gov.pl,
2) w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice, 58-312 Stare Bogaczowice, ul. Główna 132, pokój nr 218 od
poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania,
§ 3. 1. Uwagi, wnioski i opinie mieszkańców, organizacji społecznych i stowarzyszeń należy składać
w terminie do 22 marca 2019 roku, poprzez:
1) wypełnienie ankiety i złożenie jej w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice, 58-312 Stare Bogaczowice, ul.
Główna 132, pokój nr 218 lub przesłanie pocztą na adres Urzędu,
2) przesłanie
skanu
wypełnionej
urzad@starebogaczowice.ug.gov.pl

ankiety

drogą

elektroniczną

na

adres

e-mail:

2. W przypadku wysłania ankiety pocztą, o czum mowa w ust.1 pkt.1, liczy się data wpływu do Urzędu
Gminy Stare Bogaczowice.
3. Wyniki konsultacji niezwłocznie zostaną podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Gminy Stare Bogaczowice oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy.
4. Po upływie terminu, o którym mowa w ust.1, wszystkie uwagi opinie i wnioski zostaną przedstawione na
sesji Rady Gminy Stare Bogaczowice wraz z projektami zmian statutów.
5. Wyniki konsultacji w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Stare Bogaczowice dotyczą oddzielnie
każdego sołectwa i mają charakter opiniodawczy dla Rady Gminy Stare Bogaczowice.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Bogaczowice.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/37/2019
Rady Gminy Stare Bogaczowice
z dnia 1 marca 2019 r.
ANKIETA
DO SKŁADANIA OPINII I WNIOSKÓW DO ZMIAN W STATUCIE JEDNOSTKI POMOCNICZEJ
GMINY STARE BOGACZOWICE
Dokument podlegający konsultacji:
Statut Sołectwa:.........................................................
Imię i nazwisko osoby lub nazwa organizacji składającej ankietę:
......................................................................................................................................................
Adres,
e-mail:
..............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Zgłaszane uwagi, opinie i wnioski:
Lp.

Wskazany
§ w analizowanym
dokumencie

Treść, uwagi, opinii, wniosku

Uzasadnienie

..................................................................................
Data, podpis osoby składającej ankietę
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych ("RODO") oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że
administratorem Pani /Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Stare Bogaczowice, ul. Główna 132, 58312 Stare Bogaczowice.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/37/2019
Rady Gminy Stare Bogaczowice
z dnia 1 marca 2019 r.
UCHWAŁA
RADY GMINY STARE BOGACZOWICE
Z DNIA ..............................2018 r.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 7 , art. 35 , art. 40 ust.2 pkt, 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z pózn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami
poszczególnych sołectw, Rada Gminy Stare Bogaczowice uchwala, co następuje:
§ 1. W statucie sołectwa Stare Bogaczowice, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr VII/54/15 Rady
Gminy Stare Bogaczowice z dnia 25 września 2015 roku (Dz.U. Woj. Doln z 2015 r. poz. 4031), §18 ust.1
otrzymuje brzmienie:
„ 1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat.”
§ 2. W statucie sołectwa Nowe Bogaczowice, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr VII/55/15 Rady
Gminy Stare Bogaczowice z dnia 25 września 2015 roku (Dz.U. Woj. Doln z 2015 r. poz. 4032), §18 ust.1
otrzymuje brzmienie:
„ 1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat.”
§ 3. W statucie sołectwa Chwaliszów, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr VII/56/15 Rady Gminy Stare
Bogaczowice z dnia 25 września 2015 roku (Dz.U. Woj. Doln z 2015 r. poz. 4033), §18 ust.1 otrzymuje
brzmienie:
„ 1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat.”
§ 4. W statucie sołectwa Cieszów, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr VII/57/15 Rady Gminy Stare
Bogaczowice z dnia 25 września 2015 roku (Dz.U. Woj. Doln z 2015 r. poz. 4034), §18 ust.1 otrzymuje
brzmienie:
„ 1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat.”
§ 5. W statucie sołectwa Struga, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr VII/58/15 Rady Gminy Stare
Bogaczowice z dnia 25 września 2015 roku (Dz.U. Woj. Doln z 2015 r. poz. 4035), §18 ust.1 otrzymuje
brzmienie:
„ 1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat.”
§ 6. W statucie sołectwa Lubomin, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr VII/59/15 Rady Gminy Stare
Bogaczowice z dnia 25 września 2015 roku (Dz.U. Woj. Doln z 2015 r. poz. 4036), §18 ust.1 otrzymuje
brzmienie:
„ 1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat.”
§ 7. W statucie sołectwa Jabłów, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr VII/60/15 Rady Gminy Stare
Bogaczowice z dnia 25 września 2015 roku (Dz.U. Woj. Doln z 2015 r. poz. 4037), §18 ust.1 otrzymuje
brzmienie:
„ 1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat.”
§ 8. W statucie sołectwa Gostków, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr VII/61/15 Rady Gminy Stare
Bogaczowice z dnia 25 września 2015 roku (Dz.U. Woj. Doln z 2015 r. poz. 4038), wprowadza się następujące
zmiany:
1) §1 ust.3 otrzymuje brzmienie:
„3. Obszarem działania Sołectwa Gostków jest wieś Gostków. ”
2) §18 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat.”
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§ 9. Pozostałe zapisy statutów sołectw Gminy Stare Bogaczowice pozostają bez zmian.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Bogaczowice.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
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UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli
w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

nakłada

obowiązek podjęcia szeregu czynności uchwałodawczych mających na celu dostosowanie obowiązującego
w Gminie Stare Bogaczowice stanu prawnego do brzmienie tej ustawy. Dotyczy to m.in. statutów sołectw
Gminy Stare Bogaczowice. Obowiązujące statuty sołectw przewidują powiązanie kadencji sołtysa oraz rady
sołeckiej z kadencją Rady Gminy Stare Bogaczowice.
W związku ze zmianą treści art. 16 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, która to
powoduje wydłużenie kadencji rady gminy do lat 5, zasadne jest odzwierciedlenie tego stanu prawnego w
poszczególnych statutach sołectw Gminy Stare Bogaczowice, bowiem w §18 poszczególnych statutach
sołectw przewidziano długość kadencji organów sołectw na 4 lata.
Z uwagi na powyższe, zasadnym jest wprowadzenie zaproponowanych zmian do statutów sołectw.
Ustawodawca nałożył na radę gminy obowiązek przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
gminy przed uchwaleniem lub zmianą dotychczas uchwalonego statutu jednostki pomocniczej bez względu
na charakter tych zmian. Powinność przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami musi być rozumiana jako
rzeczywiste omówienie z mieszkańcami proponowanych zmian i wyrażenie przez nich opinii w tym
zakresie. Chociaż konsultacje mają

charakter jedynie opiniodawczy, a ich wynik nie ma charakteru

wiążącego dla rady to nieprzeprowadzenie konsultacji stanowi naruszenie prawa.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne i celowe.
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