
ZARZĄDZENIE Nr 0050.275.2018

BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 26 listopada  2018 r.

w sprawie  przeprowadzenia  konsultacji  w  przedmiocie  projektu  uchwały  Rady  Miejskiej

w Wyrzysku zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Wyrzysku w sprawie uchwalenia statutu

Sołectwa Żelazno

Na podstawie art.5a ust. 1, art.30 ust. 1 i  art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o  samorządzie  gminnym  (Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  994,  z  późn.  zm.)  oraz  §  7  uchwały

Nr XXXIII/265/2017 Rady Miejskiej  w Wyrzysku z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad

i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Wyrzysk (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017

r. poz. 3744) zarządzam:

§1. Przeprowadzić konsultacje społeczne w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej

w Wyrzysku  zmieniającej  uchwałę Rady Miejskiej  w Wyrzysku w sprawie uchwalenia statutu

Sołectwa Żelazno, która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Konsultacje odbędą się w terminie od  05 grudnia 2018 roku  do 11 grudnia 2018 roku.

§3. Zasięg konsultacji: teren Sołectwa Żelazno.

§4.1.  Konsultacje przeprowadzane będą w formie zamieszczenia projektu uchwały Rady

Miejskiej w Wyrzysku  zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Wyrzysku w sprawie uchwalenia

statutu  Sołectwa  Żelazno w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  Gminy  Wyrzysk,  na  stronie

internetowej Gminy Wyrzysk www.  wyrzysk.pl, (zakładka: Konsultacje społeczne), wywieszenia na

tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyrzysku oraz w Sołectwie Żelazno a także

wyłożenia w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Wyrzysku,ul. Bydgoska 29, pokój nr 1 (parter). 

2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażonych przez mieszkańców Sołectwa

Żelazno  opinii,  uwag  lub  wniosków w formie  pisemnej,  za  pośrednictwem poczty  tradycyjnej

lub przesłanych drogą elektroniczną na adres: urzad@wyrzysk.pl w terminie konsultacji.

§5.  Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Kierownikowi  Referatu  Gospodarki

Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

http://www.wyrzysk.pl/
mailto:urzad@wyrzysk.pl
http://www.wyrzysk.pl/


Załącznik

do zarządzenia Nr 0050.275.2018

Burmistrza Wyrzyska

z dnia 26 listopada 2018 r.

UCHWAŁA NR III/   /2018

RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia ......................... 2018 r.

zmieniająca  uchwałę  Rady  Miejskiej  w Wyrzysku  w sprawie  uchwalenia  statutu  Sołectwa

Żelazno

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.

z  2018  r.,  poz.  994,  poz.1000,  poz.1349  oraz  poz.1432)    po  przeprowadzeniu  konsultacji

z mieszkańcami Rada Miejska w Wyrzysku uchwala, co następuje:

§ 1.W uchwale Nr XII/120/2011 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 października 2011

roku w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Żelazno przepis § 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Zebranie Wiejskie  wybiera Sołtysa,  Radę Sołecką i  Komisję  Rewizyjną na okres  kadencji

odpowiadającej kadencji Rady Miejskiej. Wybory zarządza Rada Miejska w formie uchwały nie

później niż w terminie 6 miesięcy od dnia wyboru Rady Miejskiej. ”

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3.  Uchwała wchodzi  w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



UZASADNIENIE

do uchwały........... Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia ..................2018 roku zmieniającej uchwałę 

Rady Miejskiej w Wyrzysku w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Żelazno

Zgodnie  z  art.  35 ust.  1  ustawy o  samorządzie  gminnym organizację  i  zakres  działania

jednostek pomocniczych określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji

z mieszkańcami. Przepis art. 35 ust. 3 pkt 2 cytowanej ustawy stanowi o  zasadach i trybie wyborów

organów  jednostki  pomocniczej.  W  §  22  ust.  1  uchwały  nr  XII/120/2011  Rady  Miejskiej

w Wyrzysku z dnia 28 października 2011 roku w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Żelazno

wskazano,  że Zebranie Wiejskie  wybiera Sołtysa,  Radę Sołecką i  Komisję  Rewizyjną na okres

4 letniej kadencji. Wybory zarządza Rada Miejska nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia

wyboru  rady.  W  związku  z  nowelizacją  przepisu  art.  16   ustawy  o  samorządzie  gminnym

dokonanym ustawą  z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia

udziału  obywateli  w procesie  wybierania,  funkcjonowania  i  kontrolowania  niektórych  organów

publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 130) kadencja rady trwa 5 lat licząc od dnia wyboru.  Przepis ten

stosuje się do kadencji  organów jednostek samorządu terytorialnego następujących po kadencji,

w czasie której niniejsza ustawa weszła w życie (art. 15 ustawy).

W związku z wydłużeniem kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego z 4 lat do

5 lat zasadnym jest  wydłużenie kadencji Sołtysa, Rady Sołeckiej i Komisji Rewizyjnej.

Zarządzeniem Nr 0050.275.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 26 listopada 2018 roku  w sprawie

przeprowadzenia  konsultacji  w  przedmiocie  projektu  uchwały  Rady  Miejskiej   w  Wyrzysku

zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Wyrzysku w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Żelazno,

w  dniach  od  05  grudnia  2018  roku   do  11  grudnia  2018  roku  przeprowadzono  konsultacje

społeczne. Zarządzenie  zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyrzysku,

opublikowane  na  stronie  internetowej  Urzędu  Miejskiego  w  Wyrzysku  (www.wyrzysk.pl)  oraz

w  Biuletynie  Informacji  Publicznej (w  zakładce  Konsultacje  społeczne),  a  także  wywieszone

w Sołectwie Żelazno w celu wyrażenia pisemnej opinii.

Mając na uwadze powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione.


