
UCHWAŁA NR VI/77/19
RADY GMINY SOLINA

z dnia 5 marca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bereżnica Wyżna

Na podstawie art. 35 ust.1 i 3, art. 40 ust.1 i 2 pkt 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy Solina

uchwala, co następuje:

§ 1. W § 8 ust.3 uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Solina z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia 
Statutu Sołectwa Bereżnica Wyżna (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2015 r. poz. 614), otrzymuje brzmienie:

„3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat od chwili wyboru i nie dłużej niż 6 miesięcy po 
upływie kadencji organów Gminy.”.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Władysław Cienki
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Uzasadnienie

Rada Gminy Solina w dniu 18 lutego 2015 r. po przeprowadzeniu konsultacji społecznych uchwaliła
nowe statuty wszystkich sołectw z terenu Gminy Solina. W § 8 ust. 3 każdego z nich ustalone zostało, że
kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata od chwili wyboru i nie dłużej niż 6 miesięcy po upływie
kadencji organów Gminy. Uchwalone przez Radę Gminy wcześniej statuty innych jednostek pomocniczych,
tj. Osiedla Panorama, Osiedla Na Górce oraz Polańczyka-Zdroju określają, że kadencja zarządu osiedla
(zarządu) trwa 4 lata i nie dłużej niż kadencja Rady Gminy.

Zgodnie z obowiązującą obecnie treścią art. 16 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
kadencja rady gminy trwa 5 lat licząc od dnia wyboru.

Przepisy ustawy o samorządzie gminnym nie określają kadencji organów jednostki pomocniczej, dlatego
uregulowania w tym zakresie winny znaleźć się w statucie jednostki pomocniczej. Dotychczas w praktyce
ustalana była kadencja 4-letnia.

Statut jednostki pomocniczej obligatoryjnie podlega konsultacjom społecznym. W orzecznictwie brak
jest jednolitości poglądów w sprawie obowiązku konsultowania sprawy zmiany statutu jednostki
pomocniczej gminy. Jednak w sprawie organizacji i zakresu działania jednostki pomocniczej konsultacje
społeczne są obligatoryjne.

Biorąc pod uwagę powyższe celowym i uzasadnionym wydaje się ujednolicenie kadencyjności organów
wszystkich jednostek pomocniczych Gminy Solina z kadencją organów stanowiących Gminy ustaloną przez
ustawodawcę.
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