Uchwała Nr LVI/332/2010
Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 30 marca 2010 r.

w sprawie: przyjęcia statutu Sołectwa Gruszczyn
Na podstawie 18 ust 2 pkt 7, art. 35 ust 1, art. 40 ust.2 pkt 1, art. 41 ust. 1 oraz art.
42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142
poz. 1591 z późn. zm.1) Rada Miejska w Swarzędzu uchwala co następuje:
§1
Rada Miejska w Swarzędzu, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, na
podstawie Uchwały Nr XXVII/157/2008 z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Swarzędz dotyczących nadania
nowej treści statutom jednostek pomocniczych Gminy Swarzędz, uchwala Statut
Sołectwa Gruszczyn w brzmieniu określonym w Załączniku nr 1 do niniejszej
Uchwały.
§2
Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała nr XXX/332/2001
Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 lutego 2001 roku w sprawie statutu sołectwa
Gruszczyn.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
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Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr
80, poz. 717, Nr162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz.
1441,Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, po z.1337, z 2007 r. Nr138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr LVI/332/2010
Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 30 marca 2010 r.
w sprawie: przyjęcia statutu Sołectwa Gruszczyn

W związku z zamiarem ujednolicenia treści statutów sołectw Gminy Swarzędz oraz w
związku z przepisami art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym zostały przeprowadzone konsultacje społeczne z miesz
kańcami
zainteresowanych sołectw.
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz realizując Uchwałę nr XXVII/157/2008 Rady
Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 sierpnia 2008 roku przekazał informację na temat
przebiegu Konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia nowej treści statutów sołectw
– jednostek pomocniczych Gminy Swarzędz.
Konsultacje społeczne odbyły się w dniach 09.12.2008 – 30.01.2009 we wszystkich
dwudziestu Sołectwach Gminy. Konsultacje w Sołectwie Gruszczyn zostały
przeprowadzone w dniu 20.01.2009 roku.
W Sołectwie Gruszczyn mieszkańcy zgłosili następujące uwagi, które zostały
uwzględnione:
a) § 21 - zmienić z „Sołtys ...” na „Sołtys lub upoważniony przez niego członek Rady
Sołeckiej”,
b) § 15 pkt 1 - zmienić wielkość wymaganego quorum z 1/10 na 1/20 uprawnionych,
c) § 15 pkt 2 - zmienić wielkość wymaganego quorum z 1/5 na 1/10 uprawnionych,
d) § 15 pkt 3 - zmienić słowa „po 30 minutach” na „po 15 minutach”,
e) § 18 - dodać pkt (np. pkt 3) następującej treści: „W przypadku równej liczby
głosów w głosowaniach Rady Sołeckiej, decydujący jest głos Sołtysa”,
f) § 13 pkt 1 - dopisać po słowie „Sołtys ...” treść „lub upoważniony przez niego
członek Rady Sołeckiej”,
g) § 13 - zmienić nr porządkowy pkt 2 na 3 i dodać pkt 2 w brzmieniu „Obrady
Zebrania Wiejskiego są protokołowane, a załącznikiem do protokołu jest lista
obecności”.
W statucie stanowiącym załącznik do Uchwały uwzględniono uwagi porządkowe
zgłoszone przez mieszkańców sołectwa Rabowice:
a.

§ 11 lit. d) - zastąpić słowa „pkt 1-3” słowami „pkt a-c”

b.

§ 35 pkt 1 - zastąpić słowa „Zgromadzenia Wiejskiego” słowami „Zebrania
Wiejskiego”

jako konieczne do wprowadzenia we wszystkich statutach.

