
UCHWAŁA NR XLII/309/2022 
RADY GMINY ROZDRAŻEW 

z dnia 31 sierpnia 2022 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji  z mieszkańcami  w  celu  uzyskania  opinii dotyczących nadania 
statutów sołectw Gminy  Rozdrażew 

Na podstawie art. 5a ust. 1, 2, art. 35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U 
z 2022r., poz.559 ze zm.) Rada Gminy Rozdrażew uchwala, co następuje: 

§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje: 

1) z mieszkańcami sołectwa Budy dotyczące nadania  statutu sołectwa Budy, 

2) z mieszkańcami sołectwa Chwałki dotyczące nadania statutu sołectwa Chwałki, 

3) z mieszkańcami sołectwa Dąbrowa dotyczące nadania statutu sołectwa Dąbrowa, 

4) z mieszkańcami sołectwa Dzielice dotyczące nadania statutu sołectwa Dzielice, 

5) z mieszkańcami sołectwa Grębów dotyczące nadania statutu sołectwa Grębów, 

6) z mieszkańcami sołectwa Henryków dotyczące nadania statutu sołectwa Henryków, 

7) z mieszkańcami sołectwa Maciejew dotyczące nadania statutu sołectwa Maciejew, 

8) z mieszkańcami sołectwa Nowa Wieś dotyczące nadania statutu sołectwa Nowa Wieś, 

9) z mieszkańcami sołectwa Rozdrażew dotyczące nadania statutu sołectwa Rozdrażew, 

10) z mieszkańcami sołectwa Rozdrażewek dotyczące nadania statutu sołectwa Rozdrażewek, 

11) z mieszkańcami sołectwa Trzemeszno dotyczące nadania statutu sołectwa Trzemeszno, 

12) z mieszkańcami sołectwa Wolenice dotyczące nadania statutu sołectwa Wolenice, 

13) z mieszkańcami sołectwa Wyki dotyczące nadania statutu sołectwa Wyki. 

§ 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone  w terminie do 15 października 2022 r. 

§ 3. 1. W konsultacjach, o których  mowa w § 1 mają prawo brać udział osoby stale zamieszkałe na terenie 
sołectw Gminy Rozdrażew, wskazanych w § 1, posiadające czynne prawo wyborcze. 

2. Każdy mieszkaniec danego sołectwa ma prawo do wniesienia opinii i i wniosków do projektu statutu 
tego sołectwa, wyłożonego do publicznego wglądu. 

§ 4. Konsultacje  społeczne  polegać będą na: 

1) wyłożeniu projektów statutów sołectw, wskazanych w § 1, do publicznego wglądu na stronie internetowej 
Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej, na gminnych tablicach ogłoszeń w sołectwach oraz w Urzędzie 
Gminy na okres 14 dni. 

2) zgłaszaniu opinii i wniosków w formie pisemnej lub za pomocą komunikacji elektronicznej do wyłożonych 
projektów statutów. 

§ 5. W terminie do dnia 31 października 2022 r. Wójt Gminy Rozdrażew przedstawi Radzie Gminy 
Rozdrażew oraz udostępni na stronie internetowej Gminy, na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz na gminnych tablicach ogłoszeń w sołectwach sprawozdanie z konsultacji. 
Sprawozdanie przedstawiać ma szczegółowo, wniesione opinie i wnioski mieszkańców poszczególnych 
sołectw w przedmiocie nadania nowych statutów dla tych jednostek pomocniczych Gminy. 

§ 6. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich osób. 
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§ 7. Uchwała  wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Wiesław Jankowski 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: E76F2E95-6D06-4902-941A-DD7B6EE52269. Podpisany Strona 2



 
Uzasadnienie 

Wymóg przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w zakresie nadania statutów jednostek 
pomocniczych (sołectw) wynika z art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 
Dotychczas obowiązujące statuty sołectw wymagają kilku zmian i dostosowania do wielokrotnie 
zmienianych w tym czasie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności 
w związku z wydłużeniem kadencji organów Sołectwa z 4 do 5 lat. 

Zgodnie z przepisem art. 5a ust. 1 cyt. ustawy zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami 
gminy określa uchwała rady gminy. 

Przedmiotowa uchwała umożliwi rozpoczęcie procedury konsultacji społecznych w celu  uzyskania  
opinii dotyczących nadania nowych statutów sołectw Gminy  Rozdrażew. 

 

 

 Wójt Gminy 

  

 mgr Mariusz Dymarski 
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