
 

Uchwała Nr XV/143/2020 

Rady Gminy Skulsk 

z dnia 15 stycznia 2020 r. 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu wzorcowego statutu 

wszystkich sołectw na terenie gminy Skulsk 

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 w związku z art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506; ze zm.), oraz § 1 ust 7 Uchwały Nr VI/23/2011  Rady 

Gminy Skulsk z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji  z mieszkańcami gminy Skulsk (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z  2011 r., poz. 1534 ),  

 

uchwala się, co następuje:  

 

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami sołectw gminy Skulsk  

sprawie projektu wzorcowego statutu wszystkich sołectw na terenie gminy Skulsk.  

 

§ 2. Konsultacje obejmują obszar całej gminy i są skierowane do mieszkańców poszczególnych 

sołectw. Polegać będą na wyrażeniu opinii mieszkańców poszczególnych sołectw gminy 

Skulsk na temat projektu wzorcowego statutu wszystkich sołectw, poprzez oddanie głosu 

popierającego lub przeciwnego, a przeprowadza się je w formie anonimowej ankiety w wersji 

papierowej dostępnej u sołtysów sołectw gm. Skulsk, w siedzibie Urzędu Gminy Skulsk, na 

stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Skulsk oraz na stronie internetowej 

Gminy Skulsk.  

 

§ 3. Wyznacza się termin przeprowadzenia konsultacji od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 15 

lutego 2020 r.  

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skulsk.  

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo 

przyjęty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

Statuty sołectw gminy Skulsk zostały nadane Uchwałami od Nr 169 do 190 Rady Gminy 

Skulsk, podjętymi w dniu 11 września 2009 roku. Uchwały te zostały ogłoszone w Dz. Urz. 

Woj. Wlkp. z 2009  r. pod pozycjami od 3276 do 3297. 

Rada Gminy Skulsk postanowiła zaktualizować treść poszczególnych statutów sołectw, 

dostosowując je do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w taki sposób, aby 

odpowiadały one faktycznym potrzebom mieszkańców gminy. 

Podjęcie uchwał w tym względzie winno być jednak poprzedzone przeprowadzeniem 

konsultacji społecznych -  zgodnie z art. 35 ustawy o samorządzie gminnym.  

Mając na względzie powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

  

 


