
 UCHWAŁA NR .../.../19 
RADY GMINY KŁODAWA 

z dnia …. …............ 2019 r. 
 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kłodawa 

w przedmiocie projektów statutów sołectw 

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 42  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) Rada Gminy postanawia: 
§ 1.  przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Gminy Kłodawa w przedmiocie projektów nowych statutów 
sołectw.
§ 2.  Celem konsultacji jest zapoznanie  mieszkańców Gminy Kłodawa z projektami nowych statutów sołectw
oraz pozyskanie ich uwag, opinii i propozycji co do treści projektów.
§ 3. Konsultacje zostaną przeprowadzone według następujących zasad:

1. o rozpoczęciu konsultacji, możliwościach zapoznania się z treścią projektów statutów sołectw oraz 
sposobach zgłaszania uwag, opinii i propozycji co do ich treści, powiadomi mieszkańców Wójt  w 
terminie do dnia 30 sierpnia 2019 r. poprzez wywieszenie na tablicach w poszczególnych sołectwach
oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kłodawa stosownych ogłoszeń.

2. projekty statutów sołectw zostaną udostępnione w formie wydruków poprzez przekazanie ich 
sołtysom i wyłożenie w Urzędzie Gminy  Kłodawa, a w postaci elektronicznej opublikowanie w 
Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kłodawa  w terminie do dnia 30 sierpnia 2019 r.

3. uwagi, opinie i propozycje do treści projektów statutów sołectw można zgłaszać w terminie od dnia 
1 września 2019 r. do dnia 30 września 2019 r.:
a) sołtysom,
b) podczas zebrań wiejskich,
c) w sekretariacie Urzędu Gminy Kłodawa,
c) pocztą elektroniczną na adres konsultacje@klodawa.pl

4. uwagi, opinie i propozycje dotyczące projektów statutów sołectw należy utrwalać w formularzach, 
których wzór zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

5. sołtysi w terminie do dnia 11 października 2019 r. przekażą Wójtowi uwagi, opinie i propozycje 
dotyczące projektów statutów sołectw zgłoszone im osobiście oraz podczas zebrań wiejskich,

6. Wójt opracuje zbiorcze zestawienie wyników konsultacji i przekaże je Radzie Gminy w terminie do 
dnia 31 października 2019 r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa. 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa

Uzasadnienie

Potrzeba podjęcia uchwały wynika z ustawy o samorządzie gminnym, która w  Art. 35. 1. stanowi, że 
„organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po 
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami”, zaś w Art. 5a 2. iż „zasady i tryb przeprowadzania 
konsultacji z mieszkańcami gminy określa uchwała rady gminy”.
Rozwiązania zawarte w projekcie uchwały zapewniają mieszkańcom możliwość zgłoszenia w sposób 
nieskrępowany swoich uwag, opinii i propozycji co do treści projektów statutów, a także należyte 
opracowanie i możliwość wykorzystania rezultatów konsultacji.


