
UCHWAŁA NR IV/27/2018
RADY GMINY OJRZEŃ

z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Nowa Wieś 
i Sołectwa Radziwie w sprawie połączenia w jedno sołectwo.

Na podstawie art. 5 ust. 2 i 3,  5a i art. 35  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U.  2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz § 62 ust. 4 w związku z ust 1-3  Statutu Gminy Ojrzeń (Dz. Urz. 
Woj. Maz. poz. 10060) uchwala się co następuje:

§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami sołectw Nowa wieś i Radziwie celem 
zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Ojrzeń w sprawie połączenia sołectw Radziwie i Nowa Wieś 
w sołectwo Nowa Wieś, oraz projektu statutu powstałego sołectwa Nowa Wieś, stanowiącego załącznik do 
tejże uchwały. Granice powstałego Sołectwa Nowa Wieś obejmują dotychczasowy obszar Sołectw Nowa Wieś 
i Radziwie.

§ 2. Konsultacje z mieszkańcami wskazanych sołectw przeprowadza się na zebraniach wiejskich: ·Sołectwa 
Nowa Wieś zwołanego w trybie w terminie § 15 ust. 3 pkt. 2) ust. 4 i ust. 5 Statutu Sołectwa Nowa Wieś, 
stanowiącego Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr XII/79/2004 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 26 marca 2004 r. 
w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Ojrzeń - w terminie do 30 marca 2019 roku; ·Sołectwa 
Radziwie zwołanego w trybie w terminie § 15 ust. 3 pkt. 2) ust. 4 i ust. 5 Statutu Sołectwa Radziwie, 
stanowiącego Załącznik Nr 21 do Uchwały Nr XII/79/2004 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 26 marca 2004 r. 
w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Ojrzeń - w terminie do 30 marca 2019 roku;

§ 3. 1. Projekt statutu sołectwa wyłożony zostanie do wglądu u sołtysów Sołectwa Nowa Wieś i Radziwie 
na 7 dni przed wyznaczonymi terminami zebrania wiejskiego – odpowiednio dla każdego sołectwa, oraz  
w Biurze Obsługi Rady  Urzędu Gminy w Ojrzeniu.

2. Uwagi i opinie dotyczące projektu przyjmowane będą podczas zebrań wiejskich oraz w Urzędzie Gminy 
w Ojrzeniu do dnia 15 kwietnia 2019 roku.

§ 4. Wyniki konsultacji społecznych nie są wiążące dla organów Gminy i mają charakter opiniodawczy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Ojrzeń.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.
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UZASADNIENIE

Z uwagi na fakt, że sołectwo Radziwie zamieszkuje 38 mieszkańców, a sąsiadujące sołectwo Nowa Wieś
169 mieszkańców, zasadnym wydaję się połączenie dwóch jednostek pomocniczych w jedną jednostkę
pomocniczą, posiadającą większy potencjał rozwojowy, zasoby infrastrukturalne w postaci świetlicy
wiejskiej (nie jest zasadne powstawanie dwóch obiektów w bliskiej odległości). W związku z powyższym
zasadne wydaje się rozpoczęcie działań mających na celu połączenie jednostek pomocniczych w jedną.
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