UCHWAŁA NR V/57/2019
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 27 lutego 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sarnów
Na podstawie art. 5a, art. 18 ust. 1, art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn.
zm.), na wniosek Burmistrza Toszka
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XIII/130/2011 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 października 2011 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sarnów w § 10 ust. 1, otrzymuje brzmienie:
„1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat licząc od dnia wyborów.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Tadeusz Kobiernik
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UZASADNIENIE
W związku ze znowelizowanym brzmieniem art. 16 oraz art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994 z późn. zm.; dalej: „u.s.g ”) polegającym na wydłużeniu
czasu trwania kadencji rad gmin do lat 5, a w konsekwencji również kadencji organów wykonawczych
jednostek samorządu terytorialnego zasadne wydaje się odzwierciedlenie tego stanu prawnego w statucie
sołectwa Sarnów i tym samym wydłużenie kadencji sołtysa i rady sołeckiej.
Zgodnie z art. 35 ust. 1 u.s.g organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada
gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. W związku z powyższym
projekt niniejszej uchwały został poddany w okresie od 14 lutego 2019 r. do 22 lutego 2019 r. włącznie
konsultacjom społecznym z mieszkańcami Gminy Toszek na zasadach określonych w Uchwale Nr
XXVIII/302/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zasad i trybu
przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Toszek

oraz z organizacjami

pozarządowymi, zgodnie z Uchwałą Nr XLV/369/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
tych organizacji zmienionej Uchwałą Nr XLVII/390/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 16 maja 2018 r.
Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały wydaje się uzasadnione.

Id: EC2F5C56-56E2-48AF-94A6-FB3190508CD7. Podpisany

Strona 1

