
UCHWAŁA NR IV/31/2019
RADY GMINY RYBCZEWICE

z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie statutów jednostek 
pomocniczych Gminy Rybczewice

Na podstawie art.5a ust. W związku z art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy Rybczewice uchwala, co 
następuje:

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami w sprawie statutów jednostek 
pomocniczych Gminy Rybczewice.

2. Konsultacje, o których mowa w ust. 1 przeprowadza się we wszystkich sołectwach na terenie gminy 
Rybczewice.

3. Celem konsultacji, o których mowa w ust. 1, jest zaopiniowanie nowych statutów sołectw.

§ 2. Konsultacje z mieszkańcami przeprowadza się poprzez umożliwienie zgłaszania uwag i opinii do 
projektów statutów sołectw.

§ 3. 1. Projekty statutów sołectw zostają wyłożone do wglądu w Urzędzie Gminy Rybczewice na okres 
14 dni.

2. Projekty statutów zostaną zamieszczone na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 
Rybczewice

3. O terminie i miejscu wyłożenia projektów statutów sołectw Wójt Gminy Rybczewice zawiadamia 
mieszkańców poprzez ogłoszenia podane do wiadomości publicznej poprzez rozplakatowanie na tablicach 
ogłoszeń w poszczególnych sołectwach i w Urzędzie Gminy Rybczewice oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej .

§ 4. 1. Uwagi i opinie dotyczące projektów statutów sołectw zgłasza się na piśmie do Urzędu Gminy 
Rybczewice w okresie ich wyłożenia.

2. Uwagi i opinie dotyczące projektów statutów sołectw można zgłaszać, w okresie ich wyłożenia, również 
droga elektroniczną na adres: urzad@rybczewice.pl 

§ 5. Wójt Gminy przedstawia wyniki konsultacji Radzie Gminy Rybczewice na najbliższej sesji po upływie 
terminu konsultacji i podaje do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji w Biuletynie 
Informacji Publicznej Gminy Rybczewice oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rybczewice.

§ 6. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób biorących udział w konsultacjach.

§ 7. Konsultacje mają charakter opiniodawczy a ich wyniki nie są wiążące dla organów Gminy 
Rybczewice.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rybczewice.
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Rybczewice

Lech Miściur
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