
UCHWAŁA Nr .................... 

RADY GMINY ROZDRAŻEW 

z .................... r. 

w sprawie nadania statutu Sołectwa Maciejew 

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 2022 r. poz. 559, ze zm.) Rada Gminy Rozdrażew 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Po przeprowadzonych konsultacjach z mieszkańcami Sołectwa, nadaje się Sołectwu 

Maciejew statut o treści stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały. 

§ 2. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej wybrani na podstawie przepisów uchwały 

wymienionej w § 3 pełnią swoje funkcje do czasu upływu kadencji, na którą zostali wybrani.  

2. Do czasu upływu kadencji Sołtysa, w czasie której trwania niniejsza uchwała weszła 

w życie, w stosunku do Sołtysa i członków Rady Sołeckiej stosuje się także przepisy 

dotychczasowego statutu, o ile nie są sprzeczne z przepisami niniejszego statutu. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLII/229/2010 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 września 

2010 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Maciejew.  

§ 4.1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

Uzasadnienie 

 

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. 

z 2022 r. poz. 559, ze zm.) organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada 

gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. 

 

Dotychczas obowiązujący statut sołectwa Maciejew, nadany uchwałą Rady Gminy 

Rozdrażew Nr XLII/229/2010 z dnia 28 września 2010 roku wymagał szeregu zmian 

i dostosowania do zmienionych w tym czasie przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

Dotyczy to  w szczególności wydłużenia kadencji organów Sołectwa z 4 do 5 lat, 

wynikającego z nowelizacji przepisu art. 16 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym, dokonanej ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu 

zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania 

niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130). Przepis ten stosuje się już 

do obecnej  kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego. 

 

Statut nadany niniejszą uchwałą zastępuje dotychczasowe regulacje w trakcie biegnącej 

kadencji organów sołectwa. 

 

Projekt statutu poddany był konsultacjom społecznym w okresie od 26 września 2022r.                                  

do 10 października 2022r.  

 

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 


