UCHWAŁA NR XXI/82/2019
RADY GMINY IWANISKA
z dnia 28 sierpnia 2019 r.
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Iwaniska w sprawie nadania
statutów sołectwom Gminy Iwaniska.
Na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r
poz. 506 z późn.zm.) Rada Gminy Iwaniska uchwala co następuje :
§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Iwaniska celem zasięgnięcia
opinii w sprawie projektów nowych statutów sołectw : Boduszów ,Borków ,Dziewiątle, Gryzikamień, Garbowice
,Iwaniska, Jastrzębska Wola, Kamieniec, Kopiec, Kujawy, Krępa, Łopatno, Marianów, Mydłów, Nowa Łagowica,
Przepiórów, Radwan, Skolankowska Wola, Stobiec, Stara Łagowica , Toporów, Tęcza, Ujazd, Wojnowice, Wzory,
Wygiełzów, Zaldów.
§ 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez umieszczenie na okres 20 dni projektów statutów sołectw na
stronie internetowej Gminy Iwaniska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 3. O terminie wyłożenia projektów statutów sołectw ,Wójt Gminy Iwaniska zawiadomi mieszkańców
obwieszczeniem podanym do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie
Gminy Iwaniska i w poszczególnych sołectwach oraz umieszczenie w BIP Gminy Iwaniska.
§ 4. Pisemnie zgłoszone uwagi ,wnioski i opinie dotyczące projektów statutów sołectw przyjmowane będą
w Urzędzie Gminy Iwaniska w okresie ich wyłożenia.
§ 5. 1. Konsultacje będą mieć charakter opiniodawczy a ich wyniki nie będą wiążące dla organów Gminy.
2. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich mieszkańców Gminy
Iwaniska.
3. Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację z praw do jej wyrażenia.
§ 6. 1. Urząd Gminy rozpatruje uwagi i opinie , a następnie sporządza raport z przeprowadzonych konsultacji
i przekazuje go Wójtowi.
2. Wójt przedstawi wyniki konsultacji radzie gminy na najbliższej sesji zwołanej po zakończeniu konsultacji
i poda do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu , na
stronie internetowej gminy oraz poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy i na
tablicach ogłoszeń w sołectwach.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iwaniska
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Kowalczyk
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 5 a ustawy o samorządzie gminnym w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych
sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy
natomiast art. 35 ust. 1 ustawy o której mowa „ Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa
Rada Gminy odrębnym statutem po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami „
Obowiązujące obecnie statuty sołectw uchwalone uchwałą nr V/32/2003 r z dnia 21 lutego 2003 r wymagają
doprecyzowania niektórych jego postanowień i dostosowania do obowiązujących przepisów prawnych.
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