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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie uchylenia uchwały 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) Rada Miejska w Gogolinie uchwala co następuje: 

§ 1.  Uchyla sie Uchwałę Nr XVIII/134/04 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie 
uchwalenia statutów  jednostek pomocniczych (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2004 r. Nr 30, poz. 951). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina.  

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.  

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gogolinie 

 
 

Piotr Czok 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z zapisami art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy

odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Statut jednostki pomocniczej określa

w szczególności:

 -nazwę i obszar jednostki pomocniczej;

 -zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej;

 -organizację i zadania organów jednostki pomocniczej;

 -zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji;

-zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki

pomocniczej.

Zgodnie z powyższymi przepisami po konsultacji z mieszkańcami przedłożono Radzie Miejskiej w

Gogolinie odrębnie dla każdej jednostki pomocniczej projekty uchwał dotyczące uchwalenia Statutu

danego sołectwa/dzielnicy, które zostały uchwalone na Sesji Rady Miejskiej w dniu 31 marca 2020 r.

Uchwalone uchwały dla poszczególnych sołectw/dzielnic na terenie Gminy Gogolin zawierają zapis o

uchyleniu dotychczas obowiązującego statutu danego sołectwa/ dzielnicy stanowiącego załącznik do

uchwały Nr XVIII/134/04 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia

statutów jednostek pomocniczych (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2004 r. Nr 30, poz. 951). Uchwały Rady

Miejskiej w Gogolinie z dnia 31 marca 2020 r. dotyczące uchwalonych statutów tj: XXII/227/2020,

XXII/228/2020, XXII/229/2020, XXII/230/2020, XXII/231/2020, XXII/232/2020, XXII/233/2020,

XXII/234/2020, XXII/235/2020, XXII/236/2020, XXII/237/2020 zostały opublikowane w Dzienniku

Urzędowym Województwa Opolskiego z 2020 r. w dniu 02 kwietnia 2020 r. i weszły w życie po upływie

14 dni od dnia ich ogłoszenia.

Wobec powyższego w związku z wejściem w życie uchwalonych przez Radę Miejską w Gogolinie

nowych statutów jednostek pomocniczych i jednocześnie uchyleniu dotychczas obowiązujących zasadne

jest uchylenie uchwały Nr XVIII/134/04 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 15 marca 2004r. w sprawie

uchwalenia statutów jednostek pomocniczych.
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