
WÓJT GMINY 

ŁAPSZE NIŻNE 

 

 

Zarządzenie Nr W.0050.1.8.2019 

Wójta Gminy Łapsze Niżne 

z  dnia 4 marca 2019 r.  

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie zaopiniowania 

projektu zmian statutów sołectw położonych na terenie Gminy Łapsze 

Niżne 

Na podstawie art. 5a ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                            

o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 994 ze zm.) oraz § 1 i § 11 załącznika Nr 1 

do Uchwały Nr XLIV-405/2014 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 sierpnia 2014 r.                     

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami 

Gminy Łapsze Niżne, zarządzam, co następuje: 

§1 

1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu zmian statutów sołectw: 

Frydman, Falsztyn, Niedzica-Zamek, Niedzica, Kacwin, Łapsze Niżne, Łapsze Wyżne, 

Łapszanka, Trybsz. 

2. Projekt przedmiotowej uchwały stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

3. Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag mieszkańców poszczególnych sołectw, 

położonych na terenie Gminy Łapsze Niżne na temat proponowanych zmian statutów. 

4. Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, będzie zamieszczone 

w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Łapsze Niżne     

i na tablicach ogłoszeń. 

§2 

1. Konsultacje prowadzone będą w terminie od 11 marca 2019 r. do 20 marca 2019 r. 

2. Konsultacje przeprowadzone będą w formie zbierania pisemnych opinii i uwag 

mieszkańców poszczególnych sołectw w odniesieniu do projektu zmian statutu sołectwa, 

na terenie którego zamieszkują. 

§ 3 

1. Projekt uchwały, o którym mowa w §1 ust. 1 udostępniony zostanie do publicznego 

wglądu: 

1) na stronie internetowej Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych, 

2) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych, 

3) na tablicach ogłoszeń. 

2. Opinie i uwagi będzie można zgłaszać w formie pisemnej tradycyjnej lub elektronicznej, 

poprzez: 

1) złożenie ankiety na dzienniku podawczym Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych, 

2) przesłanie drogą listowną na adres urzędu gminy; 

3) przesłanie skanu wypełnionej ankiety na adres mailowy: gmina@lapszenizne.pl. 

3. Formularz ankiety do konsultacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

4. Opinie i uwagi będzie można składać do dnia 20 marca 2019 r. do godz. 15:30. 

mailto:gmina@lapszenizne.pl


 

§4 

1. W celu przeprowadzenia konsultacji powołuję Zespół ds. konsultacji społecznych                   

w składzie: 

1) Joanna Słowik - przewodnicząca zespołu, 

2) Ludmiła Wojtas  - członek zespołu 

3) Natalia Tomaszkowicz - sekretarz zespołu. 

2. Do zadań zespołu należy: 

 1)   przygotowanie i przeprowadzenie przedmiotu konsultacji, 

 2) analizowanie formularzy konsultacyjnych jakie zostały złożone w trakcie konsultacji 

społecznych, 

3)   ustalenie ich wyniku, 

      4)   rozstrzyganie o kwestiach spornych dotyczących procesu konsultacji, 

      5)  sporządzenie protokołu z konsultacji społecznych i przedstawienie go Wójtowi Gminy. 

 

§5 

 

Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty 

nie później niż 30 dni od zakończenia konsultacji. 

 

§6 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarz Gminy. 

§7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

                                                                                                                           
W  Ó  J  T   

             /-/ Jakub  Jamróz 

………………………………. 

(podpis i pieczątka imienna) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia W.0050.1.8.2019 

Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 4 marca 2019 r. 

PROJEKT 

UCHWAŁA ……………….. 

RADY GMINY ŁAPSZE NIŻNE  

z dnia …………marca 2019 r.  

 

w sprawie zmiany uchwały nr XL-359/14 Rady Gminy Łapsze Niżne w sprawie uchwalenia 

statutów sołectw  

 

Na podstawie  art.35 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym         

(t.j. Dz.U. z 2018 poz. 994 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, 

Rada Gminy Łapsze Niżne uchwala co następuję: 

 

                                                                         §1. 

W statucie sołectw Frydman, Falsztyn, Niedzica-Zamek, Niedzica, Kacwin, Łapsze Niżne, 

Łapsze Wyżne, Łapszanka, Trybsz, stanowiącym odpowiednio załącznik nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 do uchwały Rady Gminy Łapsze Niżne nr XL-359/14 z dnia 30 kwietnia 2014 r.                                      

w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Łapsze Niżne z późniejszymi zmianami 

wprowadza się następujące zmiany: 

1. Uchyla się § 5 ust. 4. 

2. § 15  ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

      „§ 15  ust. 1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat, licząc od dnia wyboru”. 

3. w § 15 po ustępie 3 dodaje się ustęp 4, który otrzymuje brzmienie: 

      „§ 15  ust. 4. Kadencje dotychczasowego Sołtysa i Rady Sołeckiej ulegają      

      odpowiednio skróceniu lub wydłużeniu do dnia przeprowadzenia wyborów na mocy   

      niniejszej uchwały". 
                                                                        § 2. 

Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łapsze Niżne. 

                                                                         § 4. 

Uchwała   wchodzi   w życie   po  upływie   14 dni   od   dnia  ogłoszenia  w Dzienniku  

Urzędowym Województwa Małopolskiego  i ma  zastosowanie  od pierwszego  dnia  kadencji  

Sołtysów i Rad Sołeckich następujących po upływie kadencji, w czasie której niniejsza 

uchwała została podjęta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia W.0050.1.8.2019 

Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 4 marca 2019 r. 

 

 

FORMULARZ   ANKIETY  DO   KONSULTACJI 
 

 

1. Wskazanie projektu, który jest przedmiotem konsultacji 
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL-359/14 Rady Gminy Łapsze Niżne                            

w sprawie uchwalenia statutów sołectw. 

 

Dotyczy sołectwa: ........................................................... 

 

2. Projekt zmiany statutów sołectw na terenie Gminy Łapsze Niżne: 
 

W statucie sołectw Frydman, Falsztyn, Niedzica-Zamek, Niedzica, Kacwin, Łapsze Niżne, 

Łapsze Wyżne, Łapszanka, Trybsz, stanowiącym odpowiednio załącznik nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 do uchwały Rady Gminy Łapsze Niżne nr XL-359/14 z dnia 30 kwietnia 2014 r.                                      

w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Łapsze Niżne z późniejszymi zmianami 

wprowadza się następujące zmiany: 
 

Zmiana I:    

1.Uchyla się § 5 ust. 4. 

Zmiana II:  
Dotychczasowy § 15  ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

 „§ 15  ust. 1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat, licząc od dnia wyboru”. 
 

Zmiana III:  
W dotychczasowym § 15  po ustępie 3 dodaje się ust. 4, który otrzymuje następujące 

brzmienie: 

„§ 15  ust. 4. Kadencje dotychczasowego Sołtysa i Rady Sołeckiej ulegają odpowiednio 

skróceniu lub wydłużeniu do dnia przeprowadzenia wyborów na mocy niniejszej  

uchwały". 

 

3. Opinia Mieszkańca do projektu uchwały 
 

Uwagi lub proponowane zmiany przepisu: 
 

Zmiana I: 

....................................................................................................................................................... 

Zmiana II: 

....................................................................................................................................................... 

Zmiana III: 

....................................................................................................................................................... 

4. Uzasadnienie proponowanych zmian 
 
..................................................................................................................................................................................... 
 

.....................................................................................................................................................................................  

 

.................................................................... 



WÓJT GMINY 

ŁAPSZE NIŻNE 

OBWIESZCZENIE  

W.0050.3.6.2019 

z dnia 4 marca 2019 roku 

Wójta Gminy Łapsze Niżne 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych zmiany uchwały nr XL-359/14 

Rady Gminy Łapsze Niżne w sprawie uchwalenia statutów sołectw 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 994 z późn. zm.) oraz § 1 i § 11 załącznika Nr 1 do Uchwały                         

Nr XLIV-405/2014 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie 

określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy 

Łapsze Niżne  

Wójt Gminy Łapsze Niżne 

ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zaopiniowania 

projektu zmian statutów sołectw położonych na terenie Gminy Łapsze 

Niżne. 
 

Przedmiotem konsultacji będzie projekt zmiany uchwały nr XL-359/14 Rady Gminy Łapsze 

Niżne w sprawie uchwalenia statutów sołectw w brzmieniu stanowiącym załącznik do 

ogłoszenia. 

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w dniach:  

od 11 marca 2019 r. do 20 marca 2019 r. w formie przyjmowania formularzy 

konsultacyjnych, zawierających pisemne uwagi i opinie Mieszkańców sołectw. 

 

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 z poźn. zm.) wprowadziła pięcioletnią kadencję dla 

rady gminy i wójta, dlatego zasadne jest również wydłużenie kadencji dla sołtysów i rad 

sołeckich do 5 lat, tym bardziej, że § 18 ust. 1 wszystkich statutów sołectw, wprowadzony               

w załącznikach do uchwały Rady Gminy Łapsze Niżne nr XL-359/14 z dnia 30 kwietnia 

2014r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Łapsze Niżne wskazuje, iż wybory 

Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zarządza się nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od 

rozpoczęcia Kadencji Rady Gminy.  

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym statut sołectwa podlega konsultacjom 

społecznym, takie same zasady stosuje się do zmiany statutu. 

Formularze konsultacyjne będą dostępne do pobrania: 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych, 

2) na stronie internetowej www.lapszenizne.pl, 

3) w Urzędzie Gminy w Łapszach Niżnych, pok. nr 2 sekretariat. 

Formularze konsultacyjne można złożyć: 

1) na dzienniku podawczym Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych, 

2) przesłać drogą listowną na adres:  Urząd Gminy w Łapszach Niżnych, ul. Jana Pawła II 

20, 34-442 Łapsze Niżne; 

3) na adres mailowy: gmina@lapszenizne.pl (skan).                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                   

W  Ó  J  T   

             /-/ Jakub  Jamróz 

mailto:gmina@lapszenizne.pl


 

 

 

 

Projekt 

 

 

UCHWAŁA ……………….. 

RADY GMINY ŁAPSZE NIŻNE  

z dnia …………marca 2019 r.  

 

w sprawie zmiany uchwały nr XL-359/14 Rady Gminy Łapsze Niżne w sprawie uchwalenia 

statutów sołectw  

 

Na podstawie  art.35 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym         

(t.j. Dz.U. z 2018 poz. 994 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, 

Rada Gminy Łapsze Niżne uchwala co następuję: 

 

                                                                         §1. 

W statucie sołectw Frydman, Falsztyn, Niedzica-Zamek, Niedzica, Kacwin, Łapsze Niżne, 

Łapsze Wyżne, Łapszanka, Trybsz, stanowiącym odpowiednio załącznik nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 do uchwały Rady Gminy Łapsze Niżne nr XL-359/14 z dnia 30 kwietnia 2014 r.                                      

w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Łapsze Niżne z późniejszymi zmianami 

wprowadza się następujące zmiany: 

1. Uchyla się § 5 ust. 4. 

2. § 15  ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

      „§ 15  ust. 1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat, licząc od dnia wyboru”. 

3. w § 15 po ustępie 3 dodaje się ustęp 4, który otrzymuje brzmienie: 

      „§ 15  ust. 4. Kadencje dotychczasowego Sołtysa i Rady Sołeckiej ulegają      

      odpowiednio skróceniu lub wydłużeniu do dnia przeprowadzenia wyborów na mocy   

      niniejszej uchwały". 
                                                                        § 2. 

Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łapsze Niżne. 

                                                                         § 4. 

Uchwała   wchodzi   w życie   po  upływie   14 dni   od   dnia  ogłoszenia  w Dzienniku  

Urzędowym Województwa Małopolskiego  i ma  zastosowanie  od pierwszego  dnia  kadencji  

Sołtysów i Rad Sołeckich następujących po upływie kadencji, w czasie której niniejsza 

uchwała została podjęta. 

 

 

 

 

 

 

 

 


