
  

 

Projekt 

 

z dnia  7 grudnia 2022 r. 

Zatwierdzony przez ......................... 

 

 

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY W WILKOWIE 

z dnia .................................... 

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Idzikowice 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 

z późn. zm.1) ), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, Rada Gminy w Wilkowie uchwala, co 

następuje: 

§ 1. W Statucie Sołectwa Idzikowice uchwalonym uchwałą Nr XXI.150.2016 Rady Gminy w Wilkowie 

z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Idzikowice (Dz.Urz.Woj. Opolskiego 

poz. 2454) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 18 otrzymuje brzmienie: 

„§ 18. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat, z zastrzeżeniem § 33 ust. 3.”; 

2) § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 20. 1. Wybory na nową kadencję przeprowadza się w trakcie zebrania wiejskiego, nie później niż 

6 miesięcy po upływie kadencji.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilków. 

§ 3. Przepisy Statutu Sołectwa w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą stosuje się do kadencji organów 

sołectw następujących po kadencji, w czasie której niniejsza uchwała weszła w życie. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

                                                      
1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 583, 1005, 1079 i 1561. 



 

 

UZASADNIENIE 

W związku ze zmianą art. 16 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) i wydłużeniem kadencji Rady Gminy z 4 do 5 lat, projekt 
uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa przewiduje wydłużenie również do 5 lat 
dotychczasowej czteroletniej kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej. Ponadto w celu zapewnienia 
ciągłości sprawowania tych funkcji projekt uchwały przewiduje, że wybory na nową kadencję 
przeprowadza się w trakcie zebrania wiejskiego, nie później niż 6 miesięcy po upływie kadencji. 
Powyższe uregulowania będą miały zastosowanie począwszy od kolejnej kadencji organów 
sołectw. 
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, organizację i zakres działania jednostki 
pomocniczej gminy określa Rada Gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z 
mieszkańcami. Takie same zasady stosuje się do zmian statutu. 
W związku z powyższym projekt uchwały został poddany konsultacjom społecznym na zasadach 
określonych uchwałą Nr VI.33.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie 
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (Dz.Urz.Woj. Opolskiego z 2015 r. poz. 
1156). Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione Radzie Gminy 
przed podjęciem uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa. 

 
 


