
UCHWAŁA NR V/54/2019
RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE

z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w celu uzyskania opinii dotyczących zmian statutów 
jednostek pomocniczych Gminy Wieliczka

Na podstawie art. 5a , art. 35 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2018 r., 
poz. 994 z późn. zm.), Rada Miejska w Wieliczce uchwala, co następuje:

§ 1. 

Zarządza się przeprowadzenie z mieszkańcami Gminy Wieliczka konsultacji, których przedmiotem są projekty 
zmian statutów wszystkich jednostek pomocniczych Gminy Wieliczka.

§ 2. 

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 18 marca 2019 r. do 27 marca 2019 r.  poprzez:

1) udostępnienie mieszkańcom treści projektów zmian statutów w Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce, 
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy oraz na stronie internetowej Gminy;

2) przyjmowanie przez radnych, sołtysów, rady sołeckie i zarządy osiedli zgłaszanych osobiście lub pisemnie 
uwag, opinii i wniosków mieszkańców;

3) pisemne zgłaszanie uwag, opinii i wniosków mieszkańców do biura Rady Miejskiej w Wieliczce lub pocztą 
elektroniczną na adres statut@wieliczka.eu.

§ 3. 

1. Niezwłocznie po upływie okresu konsultacji określonego w § 1, nie później jednak niż do dnia 29 marca 
2019 r. wszystkie opinie, uwagi i wnioski mieszkańców doręcza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka, 
który dokona analizy wyników konsultacji, a następnie opracuje i przedłoży Radzie Miejskiej projekty uchwał 
w sprawach zmian statutów sołectw i osiedli wraz z informacją o wnioskach, uwagach i opiniach 
uwzględnionych i nieuwzględnionych w projektach.

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka.

§ 5. 

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, a także na tablicach 
ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce oraz jednostek pomocniczych Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego.

 

 
Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Wieliczce

Tadeusz Luraniec

Id: 17C58D52-ED95-4DA8-B1E8-E5FB8BBA9E42. Podpisany Strona 1 z 2



Uzasadnienie do uchwały Nr V/54/2019

Rady Miejskiej w Wieliczce

z dnia 26 lutego 2019 r.

Wymóg przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w zakresie zaproponowanych zmian statutów 
jednostek pomocniczych (sołectw i osiedli)  wynika z obowiązków określonych w ustawie z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym.

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

Na zasadzie art. 35 ust. 1 tej ustawy organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy 
odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.

Ponieważ opracowane  projekty zmian statutów jednostek pomocniczych wymagają przeprowadzenia wyżej 
wymienionych konsultacji konieczne jest podjęcie stosownej uchwały.
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