
Projekt 
 
z dnia  25 października 2022 r. 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE 

z dnia .................... 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Sołectwa Sławęcin oraz uchwalenia statutu 

Na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 art. 18 ust. 2 pkt 7 i art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji 
z mieszkańcami, uchwała się co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XIX/148/2016 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie 
utworzenia Sołectwa Sławęcin oraz uchwalenia statutu (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2016 r. poz. 1121 i 1122) 
w § 17 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie: 

„1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubelskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Anna Naja 
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Uzasadnienie 

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie 
wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130) 
wprowadziła 5-letnią kadencją rady miejskiej i burmistrza dlatego zasadne jest wydłużenie do 5 lat kadencji 
organów jednostek pomocniczych. 

Uchwałą Nr V/28/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia statutów osiedli, 
uchwałą Nr XXXIV/276/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie podziału jednostki 
pomocniczej Gminy Miejskiej Hrubieszów oraz nadania statutów osiedli Rada Miejska w Hrubieszowie 
wydłużyła do 5 lat kadencje organów jednostek pomocniczych z wyjątkiem kadencji organów Sołectwa 
Sławęcin. 

Proponowane zmiany dotyczą wydłużenia do 5 lat kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej analogicznie do długości 
kadencji organów pozostałych jednostek pomocniczych. 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym statut osiedla podlega konsultacjom 
z mieszkańcami i w związku z tym te same zasady stosuje się do zmiany statutu. 

 Imię i nazwisko, stanowisko Data Podpis 
Sporządził (a): 
 

JANUSZ POLICHA 
Inspektor ds. obsługi Rady 
Miejskiej i jednostek 
pomocniczych 

  

Sprawdzono pod względem formalno - 
prawnym: 

MARIOLA SADOWSKA 
radca prawny Urzędu 

  

Uzgodniono pod względem 
merytorycznym z naczelnikami wydziałów 
lub kierownikami jednostek 
organizacyjnych, których zadań dotyczy 
lub może dotyczyć treść aktu: 

Nie dotyczy   

Sprawdzono pod względem redakcyjnym: MONIKA PODOLAK 
Sekretarz Miasta 

  

Uzgodniono ze Skarbnikiem (gdy projekt 
aktu związany jest z koniecznością 
wydatkowania środków z budżetu): 

MARTA WOŹNICA 
Skarbnik Miasta  

  

Zatwierdzono przez Burmistrza Miasta  MARTA MAJEWSKA 
Burmistrz Miasta 
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