
projekt 

Uchwała Nr____/2018 

Rady Gminy Michałowice 

dnia___ grudnia 2018 r. 

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmian 

statutów jednostek pomocniczych Gminy Michałowice. 

Na podstawie art. 5a i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. 

U. z 2018 poz. 994 ze zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje: 

§ 1 

Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami we wszystkich sołectwach  i 

osiedlach Gminy Michałowice celem zaopiniowania projektów zmian statutów sołectw i osiedli 

Gminy  Michałowice  poprzez zmianę w każdym ze statutów czasu trwania kadencji organów 

sołectw i osiedli. 

§ 2 

Konsultacje z mieszkańcami poszczególnych sołectw i osiedli przeprowadza się poprzez 

umożliwienie zgłoszenia uwag i opinii do projektów zmian statutów, wyłożonych do wglądu 

na okres 14 dni w Urzędzie Gminy Michałowice (pokój 211), a także na stronie internetowej 

Gminy Michałowice. 

§ 3 

O terminie wyłożenia projektów zmian statutów Wójt Gminy Michałowice zawiadomi 

mieszkańców obwieszczeniem, podanym do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie 

na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach i osiedlach, w  Urzędzie Gminy 

Michałowice  oraz umieszczenie na stronie internetowej Gminy Michałowice. 

 

§ 4 

Pisemne zgłoszenia uwag i opinii dotyczących projektów przyjmowane będą w Urzędzie 

Gminy Michałowice  w okresie ich wyłożenia. 

 

§ 5 

Wyniki konsultacji społecznych nie są wiążące dla organów Gminy i mają charakter 

opiniodawczy. 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 

 

§ 7 

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

Województwa Mazowieckiego. 

 

  



Uzasadnienie do projektu uchwały 

 

W myśl przepisów  art. 35. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządnie gminnym  (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. W przepisie tym 

ustawodawca nałożył na radę gminy obowiązek przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami 

nie tylko przed uchwaleniem statutu, ale również przed zmianą statutu jednostki pomocniczej 

bez względu na charakter tych zmian. 

 

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału 

obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów 

publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 130) wprowadziła pięcioletnią kadencję dla rady gminy i 

wójta  dlatego zasadne było również wydłużenie kadencji dla sołtysów i rad sołeckich oraz 

zarządów osiedli do 5 lat. Rada Gminy Michałowice uchwałą  Nr  XXXVI/447/2018 z dnia 

4 października  2018 r. wprowadziła  zmiany do statutu Gminy zmieniając zapis dotyczący 

kadencji przewodniczącego zarządu osiedla i zarządu osiedla, sołtysa i rady sołeckiej 

wydłużając w statucie kadencję organów jednostek pomocniczych do 5 lat. 

W związku z powyższym koniecznym jest ujednolicenie zapisów w aktach prawa miejscowego 

tj. statucie Gminy Michałowice oraz statutach jednostek pomocniczych. 

Chociaż każde konsultacje z mieszkańcami mają charakter jedynie opiniodawczy, a ich wynik 

w sprawie nadania statutu jednostki pomocniczej nie ma charakteru wiążącego dla rady, to 

nieprzeprowadzenie konsultacji o charakterze obligatoryjnym stanowi istotne naruszenie 

prawa. 

 


