UCHWAŁA Nr XLIV/209//17
RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA
z dnia 27 września 2017 r.
w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Mieroszów
Na podstawie art. 5 ust. 2 i 3, art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 pkt 1
oraz art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami
Gminy Mieroszów Rada Miejska Mieroszowa uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Nadaje się statuty sołectwom Gminy Mieroszów: Golińsk, Kowalowa, Łączna,
Nowe Siodło, Różana, Rybnica Leśna, Sokołowsko, Unisław Śląski w brzmieniu
określonym w załącznikach do niniejszej uchwały:
1) Załącznik nr 1 – Statut Sołectwa Golińsk,
2) Załącznik nr 2 – Statut Sołectwa Kowalowa,
3) Załącznik nr 3 – Statut Sołectwa Łączna,
4) Załącznik nr 4 – Statut Sołectwa Nowe Siodło,
5) Załącznik nr 5 – Statut Sołectwa Różana,
6) Załącznik nr 6 – Statut Sołectwa Rybnica Leśna,
7) Załącznik nr 7 – Statut Sołectwa Sokołowsko,
8) Załącznik nr 8 – Statut Sołectwa Unisław Śląski.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieroszowa.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XII/7/03 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 24 lipca 2003 r.
w sprawie nadania statutów sołectwom Golińsk, Kowalowa, Łączna, Nowe Siodło,
Różana, Rybnica Leśna i Unisław Śląski oraz załącznik do Uchwały Nr VIII/46/03
Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie utworzenia jednostki
pomocniczej - Sołectwo Sokołowsko oraz statutu sołectwa Sokołowsko.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr XLIV/209/17
RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA
z dnia 27 września 2017 r.
w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Mieroszów
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) organizację i zakres działania jednostki pomocniczej
określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.
Statuty sołectwom w Gminie Mieroszów zostały nadane Uchwałą Nr VIII/46/03 Rady
Miejskiej Mieroszowa z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej –
Sołectwo Sokołowsko oraz statutu Sołectwa Sokołowsko oraz Uchwałą Nr XII/77/03 Rady
Miejskiej Mieroszowa z dnia 24 lipca 2003 r. w sprawie nadania statutów sołectwom Golińsk,
Kowalowa, Łączna, Nowe Siodło, Różana, Rybnica Leśna i Unisław Śląski.
Treść

obowiązujących

statutów

wymagała

doprecyzowania

niektórych

ich

postanowień bądź uregulowania spraw do tej pory nieunormowanych w sposób
wyczerpujący. Projekty statutów zostały opracowane w związku z potrzebą dostosowania ich
do organizacji i zakresu działań sołectw oraz do obowiązujących przepisów prawnych.
Jak określono na wstępie uzasadnienia projekty statutów jednostek pomocniczych
podlegają konsultacją z mieszkańcami gminy Mieroszów. Procedurę przeprowadzenia
konsultacji społecznych w Gminie Mieroszów określa Uchwała Nr XXVIII/134/16 Rady
Miejskiej Mieroszowa z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mieroszów (Dz. Urz. Woj. Doln. Rocznik
2016, poz. 4106). W związku z powyższą uchwałą Burmistrz Mieroszowa Zarządzeniem
Nr 114/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych,
zarządził

przeprowadzenie

na

terenie

Gminy

Mieroszów

konsultacji

społecznych

z mieszkańcami Gminy Mieroszów w sprawie nadania statutów sołectwom: Golińsk,
Kowalowa, Łączna, Nowe Siodło, Różana, Rybnica Leśna, Sokołowsko, Unisław Śląski.
Celem przeprowadzenia konsultacji było poznanie stanowiska mieszkańców Gminy
Mieroszów w powyższej sprawie. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie nadania
statutów sołectwom Gminy Mieroszów zawierające informacje o celu, przedmiocie, terminie,
formie, zasięgu konsultacji oraz o sposobie poboru i składania formularza zostało podane do
publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na jednej tablicy ogłoszeń w każdym
z sołectw i w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie, na stronie internetowej Gminy Mieroszów

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mieroszowie. Konsultacje
społeczne zostały przeprowadzone w terminie od 13 września 2017 r. do 20 września 2017 r.
w formie imiennego wyrażania opinii lub złożenia uwag. W wyniku konsultacji wpłynęły dwa
formularze, w jednym z nich zgłoszone zostały uwagi.
Należy podkreślić że konsultacje z mieszkańcami mają jedynie charakter
opiniodawczy,

a

ich

wynik

nie

jest

wiążący

dla

organów

Gminy.

Jednakże

nieprzeprowadzenie konsultacji o charakterze obligatoryjnym stanowi istotne naruszenie
prawa.
Statut jednostki pomocniczej jest aktem prawa miejscowego i podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
W związku z powyższym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

