
UCHWAŁA NR II/14/18
RADY GMINY LUBICZ

z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących zmian w statutach sołectw gminy 
Lubicz

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994 ze zm.), w związku z § 2 i § 4 Uchwały Rady Gminy Lubicz Nr L/658/2018 z dnia 7 września 2018 r. 
(Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 21 września 2018 r., poz. 4716) w sprawie trybu i zasad przeprowadzania 
konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lubicz, uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Lubicz, których przedmiotem są następujące 
zmiany w statutach sołectw gminy Lubicz:

1) wydłużenie czasu trwania kadencji organów sołectw z czterech do pięciu lat;

2) sposób upubliczniania informacji o zebraniach wiejskich jak - w formie pisemnego ogłoszenia 
umieszczanego w miejscach publicznie dostępnych, na tablicach ogłoszeń w sołectwie, w bip gminy, na 
stronie internetowej urzędu.

2. Konsultacje przeprowadza się w celu zasięgnięcia opinii mieszkańców gminy.

§ 2. Zakres badania  obejmuje teren wszystkich sołectw gminy Lubicz.

§ 3. Wyznacza się termin przeprowadzenia konsultacji w dniach od 30 listopada do 10 grudnia 2018 r.

§ 4. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie zbierania opinii, propozycji, uwag, w tym za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej.

§ 5. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji, jak również udzielanie wyjaśnień, jest 
Inspektor ds. Obsługi Organów Gminy Referatu Organizacyjnego urzędu gminy.

§ 6. 1. Wszelkich wyjaśnień udziela osoba wskazana w § 6.

2. Informacja zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez: bip gminy Lubicz, stronę internetową 
urzędu oraz tablice sołeckie.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony 
w § 63 ust. 1 Statutu Gminy.
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Uzasadnienie

Konieczność przeprowadzenia konsultacji społecznych podyktowana jest zmianą statutów sołectw gminy
Lubicz w zakresie czasu trwania kadencji jednostek pomocniczych, a także sposobu publikowania ogłoszeń
o zebraniach. Powyższe jest zgodne z zapisem § 59 ust. 2 i § 63 Statutu Gminy Lubicz.
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