UCHWAŁA NR V/42/2019
RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA
z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/251/18 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie
podziału sołectwa Rybnica Leśna na dwa odrębne sołectwa: Rybnica Leśna i Kamionka oraz nadania
statutów nowo powstałym sołectwom
Na podstawie art. 5, 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 2018 r., poz. 994 ze zm.) po przerowadzeniu konsultacji
z mieszkańcami Gminy Mieroszów Rada Miejska Mieroszowa uchwala, co następuje:
§ 1. W załącznikach Nr 3 i 4 do Uchwały Nr LV/251/18 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 maja 2018 r.
w sprawie podziału sołectwa Rybnica Leśna na dwa odrębne sołectwa: Rybnica Leśna i Kamionka oraz nadania
statutów nowo powstałym sołectwom § 6 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie: "Kadencja sołtysa i rady sołeckiej
odpowiada kadencji rady, licząc od dnia jej wyboru. Wybory zarządza się nie później niż w okresie 6 miesięcy od
dnia wyboru nowej rady".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieroszowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady
Violetta Kopka
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze
zm.) organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Statuty sołectwom Rybnica Leśna i Kamionka zostały nadane
Uchwałą Nr LV/251/18 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie podziału sołectwa Rybnica
Leśna na dwa odrębne sołectwa: Rybnica Leśna i Kamionka oraz nadania statutów nowo powstałym sołectwom.
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia
udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (t. j.
Dz. U. z 2018 r., poz. 130) zmieniony został art. 16 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.
Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) poprzez wydłużenie kadencji rady gminy z 4 do 5 lat licząc od dnia wyboru.
W związku z powyższym treść obowiązujących statutów wymaga zmiany w przedmiotowym zakresie. 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 14/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych, zarządził przeprowadzenie na terenie Gminy Mieroszów konsultacji społecznych
z mieszkańcami Gminy Mieroszów w sprawie zmiany statutów nadanych sołectwom Gminy Mieroszów. Celem
przeprowadzenia konsultacji było poznanie stanowiska mieszkańców Gminy Mieroszów w powyższej sprawie.
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie zmiany statutów nadanych sołectwom Gminy Mieroszow
zawierające informacje o celu, przedmiocie, terminie, formie, zasięgu konsultacji oraz o sposobie poboru
i składania formularza zostało podane do publicznej wiadomości na zasadach określonych w Uchwale 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. Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone
w terminie od 6 lutego 2019 r. do 13 lutego 2019 r. w formie imiennego wyrażania opinii lub złożenia uwag. Na
5374 uprawnionych do udziału w konsultacjach udział wzięło dwóch mieszkańców. Za zmianą § 6 ust. 3 statutów
sołectw: Rybnica Leśna, Kamionka opowiedziało się dwóch mieszkańców, natomiast przeciw zmianie
nie opowiedział się żaden mieszkaniec. 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. Statuty jednostek pomocniczych są aktem prawa
miejscowego i podlegają publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
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