
Projekt 
 
z dnia .......... 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 
RADY GMINY PAWŁOWICE 

z dnia 24 listopada 2020 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów uchwał dotyczących zmian w statutach 
sołectw Krzyżowice oraz Osiedle Pawłowice. 

Na podstawie art. 5a, art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U z 2020 poz. 713) po zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Mienia 
Komunalnego oraz Komisję Działalności Społecznej 

Rada Gminy Pawłowice 
uchwala 

§ 1. 1.       Przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Pawłowice zamieszkałymi 
w sołectwach: Krzyżowice oraz Osiedle Pawłowice w celu zasięgnięcia opinii w sprawie projektów uchwał 
dotyczących zmian w statutach tych sołectw. 

2. W konsultacjach  mogą brać udział mieszkańcy danego sołectwa. 

3. Konsultacje społeczne, ze względu na zagrożenie epidemiologiczne przeprowadzone będą w systemie on-
line. Konsultacje polegać będą na kierowaniu opinii i wniosków dotyczących projektów uchwał w formie komentarza 
do postu zamieszczonego na forum konsultacji społecznych. 

4. Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 10 grudnia 2020 r. do 14 grudnia 2020 r. 

§ 2. Projekty uchwał dotyczące zmian w statutach sołectw udostępnione będą do publicznego wglądu 
w okresie konsultacji na forum konsultacji społecznych w Biuletynie Informacji Publicznej - zakładka Urząd oraz na 
stronie internetowej gminy www.pawlowice.pl  - zakładka Mieszkaniec – Społeczeństwo Obywatelskie. 

§ 3. Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji wyniki zostaną zamieszczozne w Biuletynie Informacji Publicznej 
oraz przedstawione Radzie Gminy. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.
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Uzasadnienie

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów
uchwał dotyczących zmian w statutach sołectw Krzyżowice oraz Osiedle Pawłowice.

W związku z wystąpieniem stanu epidemii na terenie kraju i ogłaszanymi przez Rząd RP ograniczeniami,
nakazami i zakazami aktualnie nie jest możliwe zwołanie Zebrania Wiejskiego w sołectwie Osiedle Pawłowice
oraz Krzyżowice w celu wyboru sołtysa na kolejną czteroletnią kadencję. Zapowiadane są w najbliższym czasie
kolejne obostrzenia, nie jest prawdopodobne aby w miesiącu grudniu lub styczniu można było zwołać Zebranie
Wiejskie w celu wyboru sołtysa. Kadencje sołtysów upływają:

- sołectwo Osiedle Pawłowice 15 grudnia 2020 r.

- sołectwo Krzyżowice 31 stycznia 2021 r.

Proponuje się wprowadzić zmianę w statucie sołectw Osiedle Pawłowice i Krzyżowice polegającą na
wydłużeniu kadencji sołtysa.

1. W § 7 Statutu sołectwa Osiedle Pawłowice stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/210/2016 Rady
Gminy Pawłowice z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej o nazwie sołectwo
Osiedle Pawłowice oraz nadania statutu, dodaje się ust. 3a, który otrzymuje brzmienie: „Kadencja sołtysa
kończąca się dnia 15.12.2020 r., ze względu na istniejący stan epidemii na terytorium RP
spowodowanej wirusem SARS-CoV-2, zostaje wydłużona do dnia 30 czerwca 2021 r.”.

2. W § 6 uchwały nr XXIX/343/2013 Rady Gminy Pawłowice z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie Statutu
Sołectwa Krzyżowice, dodaje się ust. 3a, który otrzymuje brzmienie: „Kadencja sołtysa kończąca się dnia
31.01.2021 r., ze względu na istniejący stan epidemii na terytorium RP spowodowanej wirusem SARS-
CoV-2, zostaje wydłużona do dnia 30 czerwca 2021 r.”.

Zgodnie z postanowieniami statutów kadencja Rady Sołeckiej równa się kadencji sołtysa.

W celu zmiany statutu sołectwa zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U z 2020 poz. 713) statut jednostki pomocniczej określa rada gminy po przeprowadzeniu
konsultacji z mieszkańcami. Stosownie do art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy
mogą być przeprowadzone na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy.

W projekcie uchwały proponuje się przeprowadzenie konsultacji w systemie on-line. Konsultacje polegać
będą na kierowaniu opinii i wniosków dotyczących projektów uchwał w formie komentarza do postu
zamieszczonego na forum konsultacji społecznych. Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 10
grudnia 2020 r. do 14 grudnia 2020 r

Projekty uchwał dotyczące zmian w statutach sołectw udostępnione będą do publicznego wglądu w okresie
konsultacji na forum konsultacji społecznych w Biuletynie Informacji Publicznej - zakładka Urząd oraz na stronie
internetowej gminy www.pawlowice.pl - zakładka Mieszkaniec – Społeczeństwo Obywatelskie. Niezwłocznie po
zakończeniu konsultacji wyniki zostaną zamieszczozne w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przedstawione
Radzie Gminy.
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