
Legnickie Pole, dnia 20 marca 2023 r.         

 

PROTOKÓŁ 

z przebiegu konsultacji społecznych przeprowadzonych w sprawie projektów uchwał                       

Rady Gminy Legnickie Pole w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw (jednostek 

pomocniczych) położonych na terenie Gminy Legnickie Pole 

 

Konsultacje społeczne przeprowadzono zgodnie z uchwałą Nr IV/19/2011 Rady Gminy Legnickie 

Pole z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych 

dotyczących nadania statutów sołectwom Gminy Legnickie Pole.  

W dniu 20 lutego 2023 r. Wójt Gminy Legnickie Pole wydał zarządzenie Nr 0050.16.2023 z dnia 20 

lutego 2023r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Legnickie Pole konsultacji 

społecznych dotyczących projektu uchwał w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy 

Legnickie Pole. 

 

Przedmiotem konsultacji społecznych było zebranie uwag, opinii i wniosków mieszkańców 

dotyczących organizacji  i zakresu działania wszystkich jednostek pomocniczych – Sołectw 

położonych na terenie Gminy Legnickie Pole. Konsultacjom poddane zostały projekty 

następujących Sołectw: Bartoszów, Biskupice, Czarnków, Gniewomierz Kłębanowice, Koiszków, 

Koskowice, Księginice, Legnickie Pole, Lubień, Mąkolice, Mikołajowice, Nowa Wieś Legnicka, 

Ogonowice, Raczkowa, Strachowice, Taczalin. 

 

 

Konsultacje przeprowadzono w terminie od dnia 21.02.2023 r. do dnia 14.03.2023 r. 

 

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektami poszczególnych Statutów została 

podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej  

(www.bip.legnickiepole.pl), na  tablicy informacyjnej w UG Legnickie Pole, na tablicach ogłoszeń 

w poszczególnych sołectwach Gminy Legnickie Pole. 

 

Konsultacje polegały na zamieszczeniu i udostępnieniu mieszkańcom treści projektów uchwał                 

w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Legnickie Pole 

(www.bip.legnickiepole.pl), wyłożeniu do wglądu projektów uchwał w sprawie uchwalenia             

Statutów Sołectw w Urzędzie Gminy Legnickie Pole (pok. nr 12) w dniach i godzinach urzędowa-

nia, wyłożeniu projektów Statutów u każdego Sołtysa w poszczególnych Sołectwach Gminy Le-

gnickie Pole oraz poprzez przeprowadzenie zebrań wiejskich we wszystkich sołectwach, a także 

zebrań Rad Sołeckich w poszczególnych miejscowościach Gminy Legnickie Pole. Uwagi, wnioski i 

opinie mieszkańcy mogli wnosić na stosownym formularzu (stanowiącym załącznik do w/w zarzą-

dzenia) bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy Legnickie Pole lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej poprzez przesłanie skanu wypełnionego formularza na adres: sekreta-

riat@legnickiepole.pl lub złożenie formularza u Sołtysa wsi.  

 

W wyznaczonym terminie zgłoszono: 

- dwie uwagi dotyczące projektu Statutu Sołectwa Legnickie Pole: 

1. w § 17 dodać nowy ust. O treści: „Wniosek Wójta, rady gminy o odwołanie sołtysa lub 

członków rady sołeckiej winien być sporządzony w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem”, 

2. § 7 ust. 3 pkt 1 brak konieczności uczestniczenia w sesjach rady gminy  

- jedną uwagę dotyczącą projektu Statutu sołectwa Nowa Wieś Legnicka: 

      1. rozdział 3 – doprecyzowanie zapisu dotyczącego zastępstwa sołtysa w razie jego nieobecności 

Wpłynęło pismo mieszkańca Sołectwa Lubień dotyczące m.in. statutu sołectwa, jednak nie 

zachowano formy zgłaszania opinii na stosownym formularzu. W piśmie zaproponowano treść 

całościowego nowego Statutu oraz wskazano że powinno się unikać sformułowań „w sposób 
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zwyczajowo przyjęty w sołectwie”, „powinien być zachowany Rozdział X obecnego Statutu 

Sołęctwa Lubień z 18.06.1996r., z tym że zarząd gminy zastąpić słowem Wójt Gminy”’ 

„bezwzględnie utrzymać §44 dotyczący Komisji Rewizyjnej jako organu kontroli wewnętrznej 

sołectwa”, „w statucie powinien być zapis dotyczący daty i godzin przyjmowania podatków przez 

sołtysa” 

Uwagi przekazano Komisjom Rady Gminy Legnickie Pole celem ich przeanalizowania. 

 

Protokół niniejszy podaje się do publicznej wiadomości przez umieszczenie w BIP, na stronie 

internetowej Gminy Legnickie Pole, tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. Protokół zostanie 

przedstawiony na sesji Rady Gminy Legnickie Pole w dniu 30.03.2023r. 

 

 

         Wójt Gminy Legnickie Pole 

      (-) RAFAŁ PLEZIA 


