
Projekt

UCHWAŁA NR XXIX/............./2018
RADY GMINY PIERZCHNICA

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu dla sołectwa Osiny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 i poz. 2232, z 2018r. poz. 130), po przeprowadzeniu 
konsultacji z mieszkańcami sołectwa Osiny, Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXI/23/2017 Rady Gminy Pierzchnica z  27 marca 2017 r. w sprawie 
nadania statutu dla sołectwa Osiny , wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat i rozpoczyna się od dnia ogłoszenia przez Wójta 
zbiorczych wyników wyborów sołtysów i rad sołeckich na obszarze gminy, a kończy się z dniem 
przeprowadzenia wyborów nowego sołtysa i rady sołeckiej . Od dnia przeprowadzenia wyborów, 
ustępujący sołtys i rada sołecka pełnią swoje funkcje do ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów na 
obszarze gminy.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od pierwszego dnia kadencji sołtysów i rad sołeckich 
następującej po kadencji w czasie której niniejsza uchwała weszła w życie.

 

Wójt

mgr inż. Stanisław Strąk
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UZASADNIENIE

do projektu uchwały Nr XXIX/......../2018 Rady Gminy Pierzchnica

z dnia 26 marca 2018r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu dla sołectwa Osiny

Przedkłada się do uchwalenia zmianę statutu sołectwa Osiny. Ustawa z dnia 11 stycznia 2018r.
o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania,
funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 130) wprowadziła
pięcioletnią kadencję dla rady gminy i wójta dlatego zasadne jest również wydłużenie kadencji dla
sołtysów i rad sołeckich do 5 lat.

 Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym statut sołectwa podlega konsultacjom
z mieszkańcami sołectwa i w związku z tym takie same zasady stosuje się do zmiany statutu. Zmiana
statutu została przekazana sołtysowi sołectwa Osiny do konsultacji oraz udostępniona na stronie
internetowej pod adresem www.pierzchnica.bip.jur.pl a także jest dostępna w Urzędzie Gminy
Pierzchnica pokój nr 23.
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