PROJEKT z dnia 22 czerwca 2022 r.
UCHWAŁA NR ………/……../2022
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY

z dnia …………………. 2022 r.

w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Samsieczynek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) po przeprowadzeniu
konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Samsieczynek, Rada Miejska w Mroczy, uchwala co
następuje:

§ 1. Uchwalić Statut Sołectwa Samsieczynek, w brzmieniu stanowiącym załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XL/337/2013 z dnia 4 października 2013 r. w sprawie
Statutu Sołectwa Samsieczynek.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Mroczy

……………………………………..
Jarosław Odrobiński

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 7 do właściwości rady gminy należy ustalanie zakresu
działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania
oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki.
Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym
statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Uchwała o nadaniu statutu jednostki
pomocniczej podjęta zostaje po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami tej jednostki,
której samorząd pomocniczy ma być uregulowany.
Konsultacje w sołectwie przeprowadzone zostały zgodnie z Uchwałą Nr
XXXIX/308/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 września 2021 r. w sprawie zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mrocza.
Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza w drodze Zarządzenia Nr 0050….. 2022 z dnia …
2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectw i Osiedli Gminy
Mrocza w zakresie Statutu jednostek pomocniczych Gminy Mrocza zarządził przeprowadzenie
konsultacji z mieszkańcami Gminy Mrocza w sprawie projektów statutów jednostek
pomocniczych Gminy Mrocza. Projekty statutów poddanych pod konsultacje zamieszczone
zostały na stronie internetowej gminy pod adresem www.mrocza.pl w zakładce Informator
→Konsultacje Społeczne→ Konsultacje Społeczne Statutów Jednostek Pomocniczych, na
stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu w zakładce Nasze Miasto i
Gmina →konsultacje społeczne (http://www.bip.mrocza.pl/?cid=922 )
oraz egzemplarz
projektu Statutu wyłożony został u Sołtysa.
Konsultacje przeprowadzone zostały z wykorzystaniem:
1) Zebrania uwag na piśmie lub za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej, ze wskazaniem imię i nazwisko zgłaszającego, sołectwa którego
dotyczy, treść uwagi, propozycji, uzasadnienie;
2) Skrzynki na uwagi i wnioski, umieszczonej w budynku Urzędu Miasta i Gminy
w Mroczy – w Biurze Obsługi Klienta, w godzinach pracy Urzędu.
Z przeprowadzonych konsultacji sporządzony został protokół, który zamieszczony
został na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu …….
Statut jednostki pomocniczej dostosowany został do aktualnego stanu prawnego i
linii orzeczniczej.
Wobec powyższego, zachodzą uzasadnione przesłanki do nadania Statutu jednostce
pomocniczej.

