UCHWAŁA NR XXXVI/284/2017
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 31 lipca 2017 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr XIII/119/2011 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 października 2011 r.
w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Ciochowice
Na podstawie art. 35, art. 40 ust. 2 pkt 1), art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz § 56 ust. 1 Statutu Gminy Toszek
uchwalnego uchwałą Nr VII/64/2003 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Gminy Toszek (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 58, poz. 1823 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Toszka
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. W statucie Sołectwa Ciochowice stanowiącym załącznik do uchwały Nr XIII/119/2011 Rady Miejskiej
w Toszku z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Ciochowice
(Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 5741) § 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2.Rada Sołecka liczy 3 członków.".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Krzysztof Klonek
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UZASADNIENIE
Zgodnie z dyspozycją art. 35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.
Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada
gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.
Procedurę przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Toszek reguluje
Uchwała

Nr

XXVIII/302/2013

Rady

Miejskiej

w

Toszku

z

dnia

30

stycznia

2013

r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Toszek.
Z uwagi na rezygnację wszystkich członków Rady Sołeckiej w Ciochowicach z pełnionej
funkcji, Burmistrz Toszka zarządził przeprowadzenie wyborów Rady Sołeckiej w sołectwie Ciochowice.
W związku z brakiem zainteresowania ze strony mieszkańców udziałem w pracach Rady
Sołeckiej

Burmistrz Toszka zarządził podczas zebrania z mieszkańcami w dniu 29 maja 2017 r.

przeprowadzenie konsultacji społecznych, które miały na celu poznanie opinii mieszkańców
w zakresie proponowanej zmiany.
Mając na uwadze powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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