Zarządzenie nr 14/V/20
Burmistrza Ustrzyk Dolnych
z dnia 26 maja 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie
zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany statutu
sołectwa Jureczkowa na terenie gminy Ustrzyki Dolne

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz Uchwały Nr XXVI/348/16
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy
Ustrzyki Dolne (Dz. Urz. Woj. Podka. z 2016 r., poz. 3588) zarządzam, co następuje:

§ 1.
1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych o zasięgu lokalnym
dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany statutu sołectwa Jureczkowa na
terenie gminy Ustrzyki Dolne. Projekt Uchwały zmieniający statut sołectwa stanowi
załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag mieszkańców sołectwa Jureczkowa
w gminie Ustrzyki Dolne na temat treści zapisów projektu uchwały w sprawie
zmiany statutu sołectwa Jureczkowa.

§ 2.
1. Konsultacje w przedmiotowej sprawie przeprowadzane będą w terminie od
26 maja 2020 r. do 28 maja 2020 r.
2. Konsultacje przeprowadzane będą w następujących formach:
1) pisemne, w tym elektroniczne zbieranie uwag.
3. Wyniki konsultacji podane zostaną do publicznej wiadomości w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia ich zakończenia, poprzez ich zamieszczenie na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego www.ustrzyki-dolne.pl .

§ 3.
1. Projekt Uchwały w sprawie zmiany statutu sołectwa udostępniony zostanie do
publicznego wglądu:
1) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.ustrzyki-dolne.pl ;
2) w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ustrzyki-dolne.pl (zakładka
Informator klienta-konsultacje społeczne);
3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego;
4) u sołtysa sołectwa Jureczkowa.

2. Opinie i uwagi należy składać pisemnie, w tym elektroniczne, w terminie
do 28 maja 2020 r.:
1) mailowo na adres: um@ustrzyki-dolne.pl.

§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
(-)
Bartosz Romowicz
(podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 14/V/20
z dnia 26 maja 2020 r.

/ PROJEKT /
Uchwała Nr ……………………
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
z dnia …………2020 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XL/549/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z
dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jureczkowa
Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 3, art. 40 ust. 2 pkt 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713)
na wniosek Burmistrza Ustrzyk Dolnych – Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
postanawia, co następuje:
§1
1. W uchwale Nr XL/549/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia
2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jureczkowa zmianie ulega:
1. § 1 ust. 1 pkt 8) Załącznika nr 1, w ten sposób, że otrzymuje on następujące
brzmienie:
„Zebraniu Wiejskim – należy przez to rozumieć ogół mieszkańców sołectwa
Jureczkowa zamieszkujących stale na jego terenie”
2. § 5 ust. 1 pkt 6) Załącznika nr 1, w ten sposób, że otrzymuje on następujące
brzmienie:
„Ustalanie zadań dla Sołtysa do realizacji”
3. § 9 ust. 1 pkt 2) lit. a) Załącznika nr 1, w ten sposób, że otrzymuje on
następujące brzmienie:
„co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do głosowania na zebraniu,”
4. § 11 ust. 1 do ust. 4 Załącznika nr 1, w ten sposób, że otrzymuje on
następujące brzmienie:
„§ 11
1. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim
prawidłowo powiadomieni, zgodnie z § 10 ust. 2 i 3 niniejszego Statutu
i uczestniczy w nim przynajmniej 1/10 mieszkańców Sołectwa, o których
mowa w § 8 ust. 2 niniejszego Statutu.
2. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przeprowadzania wyborów
uzupełniających oraz podejmowania uchwał w obecności, co najmniej 1/10
uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa, zgodnie z § 8 ust. 3
niniejszego Statutu.

3. W przypadku braku kworum określonego w ust. 1 i ust. 2 niniejszego
paragrafu, drugie zebranie odbywa się po upływie 15 minut od
wyznaczonego pierwszego terminu zebrania, bez względu na liczbę
mieszkańców uprawnionych do głosowania. Uchwały podejmowane
w drugim terminie są wiążące.
4. Postanowienia ust. 3 niniejszego paragrafu nie dotyczą Zebrania
Wiejskiego, którego przedmiotem jest podział środków z funduszu
sołeckiego. W przypadku braku określonego w ust. 1 i ust. 2 niniejszego
paragrafu kworum, następne zebranie odbywa się po upływie 7 dni od dnia
wyznaczonego pierwszego terminu zebrania, bez względu na liczbę
mieszkańców uprawnionych do głosowania. Uchwały podejmowane
w następnym terminie są wiążące.”
5. § 12 pkt 4) Załącznika nr 1, w ten sposób, że otrzymuje on następujące
brzmienie:
„dokonywanie rocznych ocen działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej w terminie
do 31 marca następnego roku, zaś w stanie nadzwyczajnym lub w stanie
epidemii - w terminie 30 dni od dnia zakończenia tego stanu;”
6. § 12 pkt 9) Załącznika nr 1, w ten sposób, że otrzymuje on następujące
brzmienie:
„opiniowanie w sprawach sprzedaży mienia gminnego znajdującego się na
terenie sołectwa;”
7. § 13 ust. 4 Załącznika nr 1, w ten sposób, że otrzymuje on następujące
brzmienie:
„Z przebiegu Zebrania Wiejskiego sporządzany jest protokół przez
protokolanta wybranego przez uczestników zebrania.”
8. § 20 ust. 1 Załącznika nr 1, w ten sposób, że otrzymuje on następujące
brzmienie:
„Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys stosownie do potrzeb
wynikających z jego bieżącej działalności, nie rzadziej niż raz na kwartał. W
stanie nadzwyczajnym lub w stanie epidemii, jeżeli odbycie posiedzenia Rady
Sołeckiej co najmniej raz na kwartał jest niemożliwe lub niecelowe,
posiedzenie Rady Sołeckiej może odbywać się rzadziej niż raz na kwartał.”
2. W uchwale Nr XL/549/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia
2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jureczkowa:
1. w § 1 ust. 1 po pkt 9) Załącznika nr 1 dodaje się pkt 10) w brzmieniu:
„10) Stanie nadzwyczajnym – należy przez to rozumieć jeden ze stanów,
o których mowa w Rozdziale XI Konstytucji RP.”
2. w § 10 Załącznika nr 1 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. W stanie nadzwyczajnym lub w stanie epidemii, jeżeli odbycie Zebrania
Wiejskiego co najmniej dwa razy w roku jest niemożliwe lub niecelowe,
Zebranie Wiejskie może odbywać się rzadziej niż dwa razy w roku.”
3. w § 14 Załącznika nr 1 dodaje się ust. 3 do ust. 7 w brzmieniu:
„3. W stanie nadzwyczajnym lub w stanie epidemii, jeżeli odbycie Zebrania
Wiejskiego w formie zgromadzenia jest niemożliwe lub niecelowe,
Burmistrz może zarządzić podjęcie uchwał przez Zebranie Wiejskie w
drodze korespondencyjnej lub w drodze indywidualnego zbierania głosów
przez Sołtysa i/lub członków Rady Sołeckiej.
4. Sposób oraz tryb podjęcia uchwał przez Zebranie Wiejskie w drodze
korespondencyjnej lub w drodze indywidualnego zbierania głosów określi
Burmistrz w zarządzeniu, o którym mowa w ust. 3.
5. W przypadku zarządzenia przez Burmistrza podjęcia uchwał przez
Zebranie Wiejskie w drodze korespondencyjnej lub w drodze
indywidualnego zbierania głosów przepisów § 10 ust. 3 i ust. 4, § 11 ust.
1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4 oraz § 13 niniejszego Statutu nie stosuje się.
6. Z głosowania korespondencyjnego lub w drodze indywidualnego zbierania
głosów Sołtys sporządza protokół zawierający podjęte uchwały z
wyszczególnieniem wyników głosowania oraz podpis Sołtysa i/lub
członków Rady Sołeckiej.
7. Przepisów o podejmowaniu uchwał przez Zebranie Wiejskie w drodze
korespondencyjnej lub w drodze indywidualnego zbierania głosów nie
stosuje się przy wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej lub członków Rady
Sołeckiej oraz do odwołania Sołtysa, Rady Sołeckiej lub członka Rady
Sołeckiej.”
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

