
Zarządzenie Nr 3/2019

Wójta Gminy Wola Uhruska

z dnia 3 stycznia 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami poszczególnych

sołectw gminy Wola Uhruska projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie

statutów sołectw gminy Wola Uhruska

Na podstawie 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 § 4 uchwały Nr XIX/110/2004 r. Rady Gminy
Wola  Uhruska z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych z mieszkańcami gminy Wola Uhruska (Dz.Urz. Woj. Lubelskiego Nr 1, poz. 12)
– zarządzam, co następuje:

§ 1
Poddaje się konsultacjom projekt uchwały Rady Gminy Wola Uhruska zmieniającej

uchwałę w sprawie statutów sołectw gminy Wola Uhruska, stanowiący Załącznik do
niniejszego zarządzenia.

§ 2
Konsultacje obejmują sołectwa: Bytyń, Józefów, Kosyń, Macoszyn Duży, Majdan

Stuleński, Mszanka, Mszanna, Mszanna-Kolonia, Piaski, Potoki, Siedliszcze, Stanisławów,
Stulno, Uhrusk, Wola Uhruska, Zbereże.

§ 3
Uprawnionymi do konsultacji są mieszkańcy poszczególnych sołectw gminy Wola

Uhruska posiadający czynne prawo wyborcze.

§ 4
1. Konsultacje będą przeprowadzone podczas spotkania w dniu 15 stycznia 2019 r. od godz.

12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wola Uhruska.
2. Osoby uprawnione do udziału w konsultacjach mogą również składać swoje opinie lub

uwagi dotyczące projektu uchwały pisemnie w sekretariacie Urzędu Gminy Wola
Uhruska lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: wolauhruska@lubelskie.pl do dnia
wyznaczonego spotkania w sprawie konsultacji, przy czym decyduje data wpływu.

3. Projekt uchwały jest do wglądu w Urzędzie Gminy Wola Uhruska pok. 21.

§ 5
Do przeprowadzenia konsultacji wyznacza się Mariusza Jachimczuka – Sekretarza Gminy.

§ 6
Konsultacje polegać będą na wyrażeniu opinii lub złożeniu uwag do projektu uchwały.

§ 7
1. Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się protokół, który powinien zawierać co

najmniej:



1) określenie przedmiotu konsultacji;
2) datę przeprowadzenia konsultacji;
3) ogólną liczbę uprawnionych do konsultacji;
4) liczbę uprawnionych osób biorących udział w konsultacji;
5) zgłoszone opinie lub uwagi do projektu uchwały.

2. Protokół niezwłocznie przekazywany jest Wójtowi Gminy.

§ 8
Obsługę organizacyjną przeprowadzenia konsultacji zapewnia Wójt Gminy.

§ 9
Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w Urzędzie Gminy, na

tablicach sołeckich w poszczególnych sołectwach gminy Wola Uhruska oraz na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wola Uhruska –
https://ugwolauhruska.bip.lubelskie.pl

§ 10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik do
Zarządzenia Nr 3/2019

Wójta Gminy Wola Uhruska
z dnia 3 stycznia 2019 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR __/___/2019

RADY GMINY WOLA UHRUSKA

z dnia __________ 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie statutów sołectw gminy Wola Uhruska

Na podstawie 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami
poszczególnych sołectw – Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1
W załącznikach nr 1-16 do uchwały Nr XXXII/186/2006 Rady Gminy Wola Uhruska

z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie statutów sołectw gminy Wola Uhruska (Dz. Urz. Woj.
Lubelskiego z 2006 r. Nr 129, poz. 2169) stanowiących statuty sołectw: Bytyń, Józefów,
Kosyń, Macoszyn Duży, Majdan Stuleński, Mszanka, Mszanna, Mszanna-Kolonia, Piaski,
Potoki, Siedliszcze, Stanisławów, Stulno, Uhrusk, Wola Uhruska, Zbereże wprowadza się
następujące zmiany:
1) w § 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kadencja organów sołectwa trwa 5 lat i odpowiada kadencji rady, przy czym
sołtys i rada sołecka wykonują swoje obowiązki od dnia wyboru nowego sołtysa i rady
sołeckiej.”;

2) § 30 otrzymuje brzmienie:
„1. Mandat sołtysa i członków rady sołeckiej wygasa wskutek:

1) śmierci;
2) złożenia Wójtowi Gminy pisemnego zrzeczenia się funkcji;
3) odwołania ze stanowiska przed upływem kadencji.

2. Odwołanie ze stanowiska sołtysa lub członka rady sołeckiej może nastąpić na
    wniosek wójta lub 20% uprawnionych mieszkańców sołectwa z powodu:

1) utraty prawa udziału w zebraniu;
2) prawomocnego skazującego wyroku sądu, orzeczonego za przestępstwo
umyślne;
3) nie wykonywania swoich obowiązków;
4) naruszenia postanowień statutu i uchwał zebrania;
5) utraty w inny sposób zaufania mieszkańców sołectwa.

3. Wniosek o odwołanie musi zawierać uzasadnienie.
4. Zebranie w sprawie odwołania sołtysa, w przypadkach określonych w ust. 2
    zwołuje Wójt, a członka rady sołeckiej – Sołtys.
5. Zwołanie zebrania w sprawie odwołania następuje w ciągu 1 miesiąca od dnia
    złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2.



6. Odwołanie z zajmowanej funkcji odbywa się w tym samym trybie co wybór.
7. Kolejny wniosek o odwołanie sołtysa można złożyć nie wcześniej niż po upływie 6
    miesięcy od poprzedniego głosowania w sprawie odwołania.”;

3) § 31 otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadku wygaśnięcia madatu sołtysa lub członka rady sołeckiej w trakcie
      kadencji przeprowadza się wybory uzupełniajace.
  2. Zebranie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających zwołuje Wójt nie
      później niż w terminie 2 miesięcy po wygaśnięciu madnatu.”;

4) uchyla się § 41.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wola Uhruska.

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

Urzędowym Województwa Lubelskiego.


