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UCHWAŁA NR ……../……../2019 

RADY GMINY PIEKOSZÓW 

z dnia ……………….. 2019 r. 

 

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy 

Piekoszów dotyczących statutów jednostek pomocniczych oraz ich zmian  

 

Na podstawie art. 5a ust 1 i 2, art. 35 ust. 1 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i 1309) Rada Gminy Piekoszów uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. Ustala się następujące zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych w sprawach 

dotyczących statutów jednostek pomocniczych Gminy Piekoszów, oraz ich zmian: 

 
1) konsultacje z mieszkańcami poszczególnych sołectw przeprowadza się poprzez zgłaszanie 

uwag i opinii do projektów statutów lub proponowanych zmian do obowiązujących statutów 

wyłożonych do wglądu u sołtysa oraz w Urzędzie Gminy w Piekoszowie na okres 14 dni; 

 

2) uprawnionymi do udziału w konsultacjach są pełnoletni mieszkańcy stale zamieszkali na 

terenie danej jednostki pomocniczej; 

 

3) o terminie i miejscu wyłożenia projektów statutów lub proponowanych zmian do 

obowiązujących statutów Wójt Gminy Piekoszów zawiadomi mieszkańców obwieszczeniem 

podanym do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na: 

a) tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach, 

b) tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Piekoszowie, 

c) stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Piekoszów; 

 

4) pisemne zgłoszenia uwag i opinii należy składać na ręce sołtysa lub w Urzędzie Gminy 

w Piekoszowie; 

 

5) zgłoszone uwagi i opinie sołtys przekazuje w formie pisemnej Wójtowi Gminy Piekoszów 

najpóźniej w 7 dniu po zakończeniu konsultacji; 

 

6) Wójt Gminy Piekoszów przedstawia wyniki konsultacji na najbliższej sesji Rady Gminy 

Piekoszów; 

 

7) wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy i mają charakter opiniodawczy. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piekoszów. 

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

Województwa Świętokrzyskiego. 

Sporządziła:  

G. Tatar – Sekretarz Gminy 

12.09.2019r. 

Akceptacja prawna: 

M. Merta – adwokat 

17.09.2019r. 

Zatwierdził: 

Wójt Gminy Piekoszów 

Z. Piątek 

17.09.2019r. 
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Uzasadnienie 

 

do UCHWAŁA NR ……../……../2019  RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia ……………….. 

2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami 

Gminy Piekoszów dotyczących statutów jednostek pomocniczych 

 

 

 Zgodnie z przepisem art. 35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, 

organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po 

przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Natomiast przepis art.5a ustawy samorządowej 

wskazuje, że w przypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy 

mogą być przeprowadzone na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy. Zasady i tryb 

przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa uchwała rady gminy. 

 Dotychczas nie zostały określone zasady przeprowadzania konsultacji społecznych 

z mieszkańcami gminy w zakresie dotyczącym statutów sołectw, czy zmian w już obowiązujących 

statutach, dlatego też uzasadnione jest podjęcie przedmiotowej uchwały.  

  

Sporządziła:  

G. Tatar – Sekretarz Gminy 

12.09.2019r. 

Zatwierdził: 

Wójt Gminy Piekoszów 

Z. Piątek 

17.09.2019r. 

 


