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UCHWAŁA NR XI/71/2019
RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXV/104/2016 Rady Gminy Pruszcz
Gdański z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Rokitnica
Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309 i 1571) uchwala się, co następuje:
§ 1. Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Rokitnica wprowadza się
następujące zmiany w statucie Sołectwa Rokitnica stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr
XXV/104/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 16 listopada 2016 r.:
1) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"4.1. Zebranie Wiejskie jest ważne i może podejmować uchwały, gdy w sposób zwyczajowo
przyjęty zostali o nim zawiadomieni mieszkańcy Sołectwa na 7 dni przed terminem Zebrania
Wiejskiego. W przypadku zwołania Zebrania Wiejskiego w sprawie ponownego uchwalenia
wniosku o przyznanie sołectwu środków z funduszu sołeckiego (o którym mowa w art. 5 ust. 7
ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim), Zebranie Wiejskie jest ważne i może
podejmować uchwały, gdy w sposób zwyczajowo przyjęty zostali o nim zawiadomieni
mieszkańcy Sołectwa na 3 dni przed terminem Zebrania Wiejskiego. Jednocześnie dla ważności
Zebrania Wiejskiego niezbędny jest udział w nim co najmniej 50 mieszkańców Sołectwa
uprawnionych do głosowania."
2) W § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat i kończy się z momentem wyboru nowego
Sołtysa i Rady Sołeckiej."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruszcz Gdański.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Marek Kowalski
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - organizację i zakres
działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu
konsultacji z mieszkańcami.
Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności:
1) nazwę i obszar jednostki pomocniczej;
2) zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej;
3) organizację i zadania organów jednostki pomocniczej;
4) zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji;
5) zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki
pomocniczej.
Na Zebraniu Wiejskim w dniu 7 sierpnia 2019 r. zostały przeprowadzone konsultacje z
mieszkańcami Rokitnicy w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Rokitnica.
Zmiana § 4 ust. 1 statutu dotyczy zwołania zebrania wiejskiego w sprawie ponownego
uchwalenia wniosku o przyznanie sołectwu środków z funduszu sołeckiego (o którym mowa
w art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim). Ponieważ w przypadku
odrzucenia przez wójta wniosku, który nie spełnia wymogów ustawowych, sołtys w terminie
7 dni od dnia otrzymania tej informacji przekazuje radzie gminy za pośrednictwem wójta
wniosek ponowmie uchwalony przez zebranie wiejskie. Dlatego zasadnym jest, aby w takim
przydku skrócić termin zawiadomienia mieszakńców sołectwa o zebraniu wiejskim do trzech
dni.
Zmiana statutu w § 14 ust. 1 dotyczy kadencji sołtysa, która dotychczas odpowiadała kadencji
rady gminy i trwała 4 lata. W związku z wprowadzeniem zmiany w ustawie o samorządzie
gminnym dotyczącej kancji rady gminy, która obecnie trwa 5 lat, zaistniała konieczność
wprowadzenia zmiany w statucie sołectwa tj. wydłużenie kadencji sołtysa do pięciu lat.
Przedłożony projekt zmian w statucie sołectwa został przegłosowany w dniu 7 sierpnia 2019 r.
na zebraniu wiejskim sołectwa Rokitnica jednogłośnie. Mając powyższe na uwadze zasadnym
jest przyjęcie przez Radę Gminy Pruszcz Gdański przedłożonego projektu uchwały.
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