UCHWAŁA NR LI/346/14
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 18 sierpnia 2014 r.
w sprawie konsultacji z mieszkańcami sołectwa Lutynia w zakresie zmiany Statutu Sołectwa Lutynia
Na podstawie art. 5a w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) Rada Miejska Lądka-Zdroju uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Lutynia.
2. Przedmiotem konsultacji, o których mowa w ust. 1 jest zmiana Statutu Sołectwa Lutynia, podjętego uchwałą
nr V/58/03 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie Statutu Sołectwa Lutynia
(Dz.Urz. Woj. Doln. z 2003 r., Nr 28, poz. 766 ze zm.).
3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie do 30 dni od podjęcia niniejszej uchwały, podczas
zwołanego w tym celu zebrania wiejskiego, poprzez podjęcie uchwały Zebrania Wiejskiego, zgodnie z zasadami
określonymi w obowiązującym Statucie Sołectwa Lutynia.
§ 2. 1. W celu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Lutynia powołuje się komisję, w skład
której wchodzą: pracownik Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój uczestniczący w zebraniu wiejskim oraz dwóch
mieszkańców sołectwa, uczestniczących w zebraniu wiejskim, zgłoszonych przez uczestników zebrania.
2. Zadaniem komisji jest sprawne przeprowadzenie jawnego głosowania w sprawie zmiany Statutu Sołectwa
Lutynia, polegającego na:
1) zadaniu pytania o treści: „Czy jest Pani/Pan za przyjęciem zmiany w Statucie Sołectwa Lutynia, w zakresie
określonym w projekcie uchwały zmieniającej Statut Sołectwa Lutynia?” osobom uczestniczącym w zebraniu
wiejskim uprawnionym do głosowania,
2) policzeniu głosów „za”, „przeciw”, „wstrzymujących się”, zgodnie z listą stanowiącą załącznik do niniejszej
uchwały,
3) sporządzeniu protokołu z głosowania i przekazaniu wyników konsultacji osobom uczestniczącym w zebraniu
wiejskim oraz Radzie Miejskiej Lądka-Zdroju.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka-Zdroju.
§ 4. Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej we wsi Lutynia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Lądka-Zdroju
Janusz Sosna
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/346/14
Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
z dnia 18 sierpnia 2014 r.
LISTA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA LUTYNIA UCZESTNICZACYCH W KONSULTACJACH
W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SOŁECTWA LUTYNIA
„Czy jest Pani/Pan za przyjęciem zmiany w Statucie Sołectwa Lutynia, w zakresie określonym w projekcie
uchwały zmieniającej Statut Sołectwa Lutynia”
l.p.

imię i nazwisko
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UZASADNIENIE
Zgodnie z § 53 ust. 1 Uchwały nr V/58/03 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 30 stycznia 2003 r.
w sprawie Statutu Sołectwa Lutynia o zmianach Statutu decyduje Rada Miejska, po przeprowadzeniu
konsultacji z mieszkańcami Sołectwa, na zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady, tj. uchwale
Nr LVIII/326/02 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 9 października 2002 r. w sprawie określenia zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Lądek Zdrój.
Zmiana Statutu Sołectwa Lutynia jest wskazana w zakresie uchylenia w § 37 ust. 4 o brzmieniu: "Wyborów
przedterminowych nie przeprowadza się, gdy data wyborów przedterminowych przypadałaby w okresie
krótszym niż 6 miesięcy do końca kadencji organów sołectwa". W praktyce przepis ten może niekorzystnie
wpłynąć

na sytuację wsi, bowiem np. w przypadku rezygnacji sołtysa z pełnionej funkcji

w w/w okresie, nie ma w sołectwie osoby uprawnionej do realizacji m.in. niektórych czynności związanych
z funduszem sołeckim.
Ponadto podjęcie niniejszej uchwały spełni oczekiwania mieszkańców wsi Lutynia, którzy mając na uwadze
zamiar rezygnacji obecnego sołtysa wsi z pełnionej funkcji, zgłosili potrzebę dokonania zmian w Statucie
Sołectwa.
W związku z powyższym zasadne wydaje się

przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Lutyni,

a następnie podjęcie czynności w celu dokonania zmian w Statucie Sołectwa Lutynia.
Burmistrz Lądka-Zdroju
Kazimierz Szkudlarek
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