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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE

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

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Bruny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z póź. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XIV/138/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 18 września 2006 r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bruny (Dz. Urz. Woj. Op. z 2004 r. Nr 8, poz. 144)
§ 10 otrzymuje brzmienie: „Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 35 ustawy o samorządzie gminnym Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej
określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.

Zmiana statutu polega na zmianie § 10, którego aktualne brzmienie jest: „Kadencja sołtysa i rady sołeckiej
trwa 4 lata”, proponuje się zastąpić zapisem: „Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat”.

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w
procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.
130) wprowadziła pięcioletnią kadencję burmistrza i rady miejskiej, stąd inicjatywa zmiany trwania kadencji
sołtysa i rady sołeckiej.

Przedmiotowa zmiana wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego i będzie miała zastosowanie do przeprowadzenia wyborów członków organów
jednostek pomocniczych kadencji 2019-2024.

Zmiana statutu była konsultowana z mieszkańcami w celu zebrania opinii i uwag mieszkańców
poszczególnych sołectw gminy. Konsultacje w sprawie wydłużenie kadenji sołtysa i rady sołeckiej zostały
przeprowadzone w 20 sołectwach podczas zebrań wiejskich.

W opinii mieszkańców poszczególnych sołectw, wyrażonej w formie anonimowych ankiet samodzielnie
wypłeniomych przez mieszkańców - kadencja powinna zostać wydłużona do 5 lat.

Wobec powyższego przedłożony projekt uchwały jest zasadny.
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