
UCHWAŁA NR XXX/275/2016
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Drezdenko dotyczących 
projektów statutów sołectw

Na podstawie art. 5a ust. 1 w zw. z art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz § 2 ust. 1, § 4 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, § 6 ust. 1 pkt 1  uchwały nr XI/95/2015 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji 
społecznych z mieszkańcami Gminy Drezdenko (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2015r. poz.1511 ze zm.) uchwala się, 
co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie statutów sołectw położonych na 
terenie gminy Drezdenko: Bagniewo, Czartowo, Drawiny, Goszczanowiec, Goszczanowo, Goszczanówko, 
Gościm, Górzyska, Grotów, Karwin, Kijów, Klesno, Kosin, Lipno, Lubiatów, Lubiewo, Marzenin, Modropole, 
Niegosław, Osów, Przeborowo, Rąpin, Stare Bielice, Trzebicz, Trzebicz Nowy, Zagórze, Zielątkowo.

2. Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców na temat projektów statutów sołectw położonych w 
gminie Drezdenko.

3. Konsultacje obejmują osoby zamieszkujące w granicach administracyjnych sołectw wskazanych w § 1 
ust. 1 niniejszej uchwały.

§ 2. Przedmiotowe konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie bezpośrednich spotkań z 
mieszkańcami, w okresie od 17 października 2016r. do 31 grudnia 2016r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drezdenku

Adam Kołwzan
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UZASADNIENIE

Projekty statutów sołectw zostały opracowane w związku z potrzebą dostosowania ich do
obowiązujących przepisów prawnych. Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
„Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.” Przepis ten należy rozumieć jako rzeczywiste
omówienie projektu statutu z mieszkańcami sołectwa i umożliwienie mieszkańcom wyrażenia opinii
(wyrok WSA w Łodzi z 29 października 2009r., sygn. akt III SA/Łd 404/09). Nawiązując do
powyższego opracowano niniejszy projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji zgodny
z zapisami zawartymi w uchwale nr XI/95/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 sierpnia
2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy
Drezdenko.
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