UCHWAŁA NR VII/90/19
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
z dnia 21 marca 2019 r.
o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Ożarów Wieś
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 , art. 35, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 1000, 1349, 1432 i 2500) uchwala się, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr 127/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie nadania Statutu Sołectwu Ożarów Wieś, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat.”;
2) § 24 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Kadencja Sołtysa oraz Rady Sołeckiej trwa 5 lat, zgodnie z treścią § 20. W przypadku zmiany Sołtysa lub
członków Rady Sołeckiej w trakcie trwania kadencji, nowo wybrany Sołtys lub członek Rady Sołeckiej
działają do końca rozpoczętej kadencji.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
A. Cichal

Podpisany

UZASADNIENIE

Począwszy od obecnie trwającej kadencji, kadencja rad gmin oraz kadencja
wójta/burmistrza/prezydenta, trwa 5 lat. Zważywszy na ścisłą współpracę organów gminy z
organami wykonawczymi sołectw i osiedli, zasadnym jest ujednolicenie okresu kadencji
wszystkich wyżej określonych podmiotów.
Zgodnie z paragrafem 100 ust 4 Statutu Gminy Ożarów Mazowiecki, Rada Miejska uchwala
statuty jednostek pomocniczych, w tym dokonuje zmian w tych statutach, po przeprowadzeniu
konsultacji z mieszkańcami. Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego zarządził w terminie od 8 do 28
lutego przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami sołectw i osiedli w Gminie Ożarów
Mazowiecki na temat wprowadzenia w statutach tych jednostek pięcioletniego okresu kadencji
sołtysa i rad sołeckich oraz zarządów osiedli (Zarządzenie Nr B.0050.23.2019 z dnia 21.01.2019 r
Protokół z konsultacji został przedstawiony Państwu radnym odrębnie.
Konsultacje przeprowadzono w formie badania opinii mieszkańców stale zamieszkujących na
terenie poszczególnych sołectw i osiedli w Gminie Ożarów Mazowiecki, posiadających w dniu ich
przeprowadzenia czynne prawo wyborcze. Respondenci wyrażali swoją opinię
poprzez
zaznaczenie odpowiedzi „TAK” lub „NIE” na pytanie zawarte w odpowiedniej rubryce ankiety
konsultacyjnej :„Czy wyraża Pani/Pan zgodę na dokonanie zmiany w statucie jednostki
pomocniczej właściwej dla Pani/Pana miejsca zamieszkania, poprzez wprowadzenie w tym statucie
pięcioletniego okresu kadencji sołtysa i rady sołeckiej/zarządu osiedla?”
Ankiety konsultacyjne zostały udostępnione:
1) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Kolejowej 2,
2) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ożarowie
Mazowieckim (www.bip.ozarow-mazowiecki.pl),
3) oficjalnym serwisie internetowym Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim
(www.ozarow-mazowiecki.pl)
Ponadto dopuszczono możliwość rozprowadzania ankiet przez organy wykonawcze jednostek
pomocniczych Gminy, radnych Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim oraz inne osoby zaufania
publicznego.

Mieszkańcy biorący udział w konsultacjach zobowiązani byli do osobistego wypełnienia ankiety i
wrzucenia jej do opatrzonej pieczęcią urny, znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego przy
Kolejowej 2 w Ożarowie Mazowieckim na parterze lub przesłania drogą elektroniczną za pomocą
platformy ePUAP pismem ogólnym do podmiotu publicznego wskazując Gminę Ożarów
Mazowiecki, podpisując podpisem kwalifikowanym lub za pomocą profilu zaufanego. Ankiety w
formie papierowej przyjmowane były w godzinach pracy Urzędu Miejskiego, tj. -pon., wtorek,
czwartek, piątek -w godz.8.00-16.00, środa-10.00-18.00.
Po zakończeniu konsultacji społecznych powołana do tego celu Komisja odebrała urnę
z ankietami i zweryfikowała pod względem prawidłowości ich wypełnienia. Następnie sporządziła
zestawienie tabelaryczne, która przedstawia:
1) liczbę osób uprawionych do głosowania w danych sołectwie bądź osiedlu,
2) liczbę osób które wzięły udział w konsultacjach,
3) liczbę osób, które wskazały w ankiecie poszczególne stanowisko -„TAK",„NIE", w
poszczególnych sołectwach i osiedlach,
4) liczbę ankiet nieważnych.
W oparciu o sporządzone zestawienie potwierdzono, że w żadnej jednostce pomocniczej
(sołectwie/osiedlu) nie wyrażono negatywnej opinii co do dokonania zmian w statucie jednostki
celem wprowadzenia pięcioletniej kadencji sołtysa i rad sołeckich oraz zarządów osiedli.
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