Uchwała Nr IV/33/ 2007
Rady Gminy Gniewino
z dnia 19 stycznia 2007 r.

w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy
w sprawie utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia sołectwa oraz nadania statutu
sołectwa
Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) oraz § 69 ust. 1 pkt 2 i § 70 ust. 1 Statutu Gminy
Gniewino (Uchwała Nr 422/LXVIII/2006 Rady Gminy Gniewino z dnia 10 października 2006 r.)

RADA GMINY GNIEWINO
uchwala, co następuje:

§1

1. Konsultacje z mieszkańcami gminy w sprawie utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia
sołectwa przeprowadzane będą według następujących zasad:
1) odbędą się w formie zebrania wiejskiego,
2) Wójt ustali datę, godzinę i miejsce zebrania,
3) mieszkańcy sołectwa objętego konsultacją zostaną powiadomieni o zebraniu na 7 dni
przed planowanym terminem w sposób zwyczajowo przyjęty,
4) zebranie będzie prowadził Wójt lub z jego upoważnienia wyznaczony pracownik Urzędu
Gminy,
5) prawo do udziału w konsultacji mają wszyscy pełnoletni mieszkańcy sołectwa, którego
konsultacje dotyczą,
6) decyzja mieszkańców w sprawie podlegającej konsultacji podjęta zostanie w głosowaniu
jawnym, zwykłą większością głosów,
7) po przeprowadzeniu konsultacji, protokół z przeprowadzonych konsultacji, podpisują
Sołtysi, których sołectwa zostały objęte konsultacjami oraz osoba prowadząca zebranie,
8) konsultacje w sprawie połączenia kilku sołectw odbywają się łącznie podczas jednego

zebrania wiejskiego,
9) konsultacje przeprowadzone w formie, o której mowa w pkt 1-8, uważa się za ważne bez
względu na ilość uczestniczących w zebraniu mieszkańców.
2. Opinia mieszkańców w sprawie poddanej konsultacji nie jest wiążąca dla Rady Gminy
Gniewino.
§2

1. Konsultacje z mieszkańcami gminy w sprawie nadania Statutu Sołectwa będą przeprowadzane
według następujących zasad:
1) odbędą się w formie zebrania wiejskiego,
2) Wójt ustali datę, godzinę i miejsce zebrania,
3) mieszkańcy sołectwa objętego konsultacją zostaną powiadomieni o zebraniu na 7 dni
przed planowanym terminem w sposób zwyczajowo przyjęty,
4) zebranie będzie prowadził Wójt lub z jego upoważnienia wyznaczony pracownik
Urzędu Gminy,
5) prawo do udziału w konsultacji mają wszyscy pełnoletni mieszkańcy sołectwa, którego
konsultacje dotyczą,
6) decyzja mieszkańców w sprawie podlegającej konsultacji podjęta zostanie w głosowaniu
jawnym, zwykłą większością głosów,
7) po przeprowadzeniu konsultacji, protokół z przeprowadzonych konsultacji, podpisują
Sołtysi, których statuty sołectw zostały objęte konsultacjami oraz osoba prowadząca
zebranie,
8) konsultacje w sprawie statutu sołectwa w związku z połączeniem sołectw odbywają się
łącznie podczas jednego zebrania wiejskiego,
9) konsultacje przeprowadzone w formie, o której mowa w pkt 1-8, uważa się za ważne bez
względu na ilość uczestniczących w zebraniu mieszkańców.
2. Opinia mieszkańców w sprawie poddanej konsultacji nie jest wiążąca dla Rady Gminy
Gniewino.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Maria Korkosz

