
UCHWAŁA NR III/38/2018
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie: zmiany uchwały nr LVI/331/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 
30.03.2010 roku w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa Gortatowo

Na podstawie 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 (tj. Dz. U. 2018 poz. 994 z późn. zmianami1)), 
Rada Miejska w Swarzędzu uchwala, co następuje:

§ 1. 

Zmienia się ustęp 1 w § 8 Załącznika nr 1 do uchwały nr LVI/331/2010 Rady Miejskiej 
w Swarzędzu z dnia 30.03.2010 roku w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa Gortatowo, który 
otrzymuje brzmienie:

„Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat i upływa wraz z końcem 
kadencji Rady Miejskiej.”.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.

1) Zmiany treści ustawy w stosunku do tekstu jednolitego: Dz. U. 2018 poz. 1000, 1349 i 1432.
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
statut sołectwa uchwalany jest przez radę gminy po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkańcami. Taki sam tryb przewidziany jest dla wprowadzania zmian w statucie.

W związku ze zmianą art. 16 wskazanej ustawy, wydłużona została do 5 lat kadencja rad
gmin i rozwiązanie analogiczne planowane jest do wprowadzenia w kadencjach organów
jednostek pomocniczych.

Celem wprowadzenia takiego rozwiązania Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz zarządził
z dniem 27.11.2018 roku przeprowadzenie w okresie od 30 listopada do 13 grudnia 2018 na
terenie każdego z sołectw konsultacji społecznych o zasięgu lokalnym w przedmiocie zmiany
ust. 1 w § 8 Załącznika nr 1 do uchwały przyjmującej statut sołectwa polegającej na
wydłużeniu kadencji sołtysa i rady sołeckiej z 4 do 5 lat.

Konsultacje realizowane były za pomocą ankiet. W terminie nie wpłynęły żadne uwagi.
Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organu stanowiącego.

Po wejściu w życie zmiany w statucie, organy jednostki pomocniczej będą wybierane na 5-
letnie kadencje. Zgodnie z treścią statutu, wybory sołtysa i rady sołeckiej na nową kadencję
powinny odbyć się w terminie do 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników wyborów do Rady
Miejskiej w Swarzędzu.

Wobec powyższego, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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