
UCHWAŁA NR XIX/96/20 
RADY GMINY W BAĆKOWICACH 

z dnia 13 lutego 2020 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Baćkowice w sprawie nadania 
statutów sołectwom Gminy Baćkowice 

Na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815)  Rada Gminy w Baćkowicach uchwala, co następuje : 

§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Baćkowice celem 
zasięgnięcia opinii w sprawie projektów statutów sołectw: Baćkowice, Baranówek, Gołoszyce, Janczyce, 
Modliborzyce, Nieskurzów Nowy, Nieskurzów Stary, Olszownica, Oziębłów, Piórków, Piórków-Kolonia, 
Piskrzyn, Rudniki, Wszachów, Żerniki. 

§ 2. Konsultacje przeprowadza się z mieszkańcami sołectwa, którego terytorialny zakres działania obejmuje 
obszar Gminy Baćkowice. 

§ 3. Uprawnieni do udziału w konsultacjach są mieszkańcy sołectwa stale zamieszkujący na terenie sołectwa. 

§ 4. Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez umieszczenie na okres 14 dni projektów statutów sołectw  na 
stronie internetowej Gminy Baćkowice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 5. O terminie wyłożenia projektów statutów sołectw mieszkańcy zostaną powiadomieni poprzez 
umieszczenie informacji na stronie internetowej Gminy Baćkowice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 6. Konsultacje odbywają się poprzez składanie w formie pisemnej opinii do projektów statutów sołectw, 
które  przyjmowane będą w Urzędzie Gminy w Baćkowicach w okresie ich wyłożenia. 

§ 7. 1. Konsultacje będą mieć charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie będą wiążące dla organów Gminy. 

2. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących  w nich mieszkańców. 

3. Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie  oznacza rezygnację z praw do jej wyrażenia. 

§ 8. Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie informacji na stronie 
internetowej Gminy Baćkowice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, a także przedstawione radzie gminy. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Krzysztof Grzyb 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 5 a ustawy o samorządzie gminnym w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych
sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy,
natomiast art. 35 ust.1 w/w ustawy stanowi, że: "Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa
Rada Gminy odrębnym statutem po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami".

Mając na względzie wyżej przytoczone przepisy zasadnym jest podjęcie przedmiotowej uchwały.
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