
ZARZĄDZENIE NR W.0050.25.2019
WÓJTA GMINY GASZOWICE

z dnia 21 lutego 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały dotyczącego zmiany statutów sołectw Gminy 
Gaszowice

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., 
poz. 994 z późn. zm.) oraz w oparciu o uchwałę Nr OG-BR.0007.7.39.2015 Rady Gminy Gaszowice z dnia 
26 marca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami działalności pożytku 
publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów 
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Wójt Gminy Gaszowice
zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy 
Gaszowice,  w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

2. Konsultacje prowadzone są w dniach od 22.02.2019 r. do 26.02.2019 r.

3. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 
tych organizacji.

4. Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

a) w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Gaszowice, ul. Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice,

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ug@gaszowice.pl,

c) za pośrednictwem faksu na nr tel.: 32 4327141.

5. Za udzielanie wszelkich wyjaśnień oraz przyjmowanie uwag i opinii odpowiada Sekretarz Gminy – 
Grażyna Pierchała.

6. Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone w terminie 2 dni od dnia ich zakończenia poprzez zamieszczenie 
ogłoszenia na stronie internetowej Gminy – www.gaszowice.pl

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik do zarządzenia Nr W.0050.25.2019

Wójta Gminy Gaszowice

z dnia 21 lutego 2019 r.

Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY GASZOWICE

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Gaszowice

Na podstawie art. 35, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami gminy 
w trybie i na zasadach określonych w Uchwale Nr XXXIV/232/2005 Rady Gminy Gaszowice z dnia 25 lutego 
2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania z mieszkańcami jednostek pomocniczych Gminy Gaszowice 
konsultacji w sprawie statutów tych jednostek oraz po przeprowadzeniu konsultacji określonych w Uchwale Nr 
OG-BR.0007.7.39.2015 Rady Gminy Gaszowice z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego 
sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi 
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji

Na wniosek Wójta Gminy Gaszowice
Rada Gminy Gaszowice
uchwala, co następuje:

§ 1. W statutach sołectw Gminy Gaszowice, stanowiących załączniki nr 1-5 do uchwały Nr LII/323/06 
Rady Gminy Gaszowice z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutów sołectw opublikowanej 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2006 r., Nr 59 poz. 1625, zwanej dalej „uchwałą” 
wprowadza się następujące zmiany:

1) W statucie Sołectwa Gaszowice stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały w Rozdziale II Organizacja 
i zakres działania sołectwa § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat 
i upływa z momentem wyboru nowych organów sołectwa.”;

2) W statucie Sołectwa Czernica stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały w Rozdziale II Organizacja i zakres 
działania sołectwa § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat i upływa 
z momentem wyboru nowych organów sołectwa.”;

3) W statucie Sołectwa Łuków Śląski stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały w Rozdziale II Organizacja 
i zakres działania sołectwa § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat 
i upływa z momentem wyboru nowych organów sołectwa.”;

4) W statucie Sołectwa Piece stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały w Rozdziale II Organizacja i zakres 
działania sołectwa § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat i upływa 
z momentem wyboru nowych organów sołectwa.”;

5) W statucie Sołectwa Szczerbice stanowiącym załącznik nr 5 do uchwały w Rozdziale II Organizacja 
i zakres działania sołectwa § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat 
i upływa z momentem wyboru nowych organów sołectwa.”.

§ 2. Przepis statutów sołectw Gminy Gaszowice o których mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszą 
uchwałą stosuje się do kadencji organów sołectw następujących po kadencji, w czasie której niniejsza uchwała 
weszła w życie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaszowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.
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