Zarządzenie nr 95/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń
z dnia 4 września 2018 roku
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał w sprawie: zmiany uchwały nr
VI/37/2015 z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krzywiń, zmiany uchwały nr VI/38/2015
z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie nadania Statutu Miasta Krzywinia, zmiany uchwały nr VI/39/2015 z dnia 23
marca 2015 roku w sprawie nadania statutów Sołectwom Gminy Krzywiń.
Na podstawie art.5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze
zm.) oraz w związku z §5 ust. 1 Uchwały nr IX/74/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie
określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krzywiń, zarządzam, co
następuje:
§1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących:
1. Projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/37/2015 z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia
Statutu Gminy Krzywiń, który stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.
2. Projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/38/2015 z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie nadania Statutu
Miasta Krzywinia, który stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia.
3. Projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/39/2015 z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie nadania statutów
Sołectwom Gminy Krzywiń, który stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.
§2. Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag dotyczących zagadnień, o którym mowa w §1.
§3. Obszar konsultacji obejmuje obszar Miasta i Gminy Krzywiń.
§4. Ustalam następujący termin prowadzenia konsultacji:
1. Termin rozpoczęcia konsultacji: 12 września 2018 roku
2. Termin zakończenia konsultacji: 19 września 2018 roku.
§5. Sposób przeprowadzenia konsultacji:
1. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotowych projektów uchwał zgłaszane:
a) elektronicznie na adres: rada@krzywin.pl
b) pisemnie (pocztą tradycyjną: Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu, ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń),
2. Spotkanie konsultacyjne w Sali Narad Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu w dniu 19 września 2018 r. (środa) w
godzinach 13:00-14:00.
§6. Adresaci zostaną poinformowani o odbywających się konsultacjach społecznych poprzez:
1. Informację umieszczoną na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu,
2. Informację umieszczoną na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu,
3. Informację umieszczoną na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu.
§7. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w postaci komunikatu na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w
Krzywiniu, stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń w ciągu 7 dni od zakończenia konsultacji
społecznych.
§8. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. Obsługi Rady Miejskiej Krzywinia.
§9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

/-/ Jacek Nowak
Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń

Załącznik nr 1 do Zarządzania Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń
nr 95/2018 z dnia 4 września 2018 roku

Projekt Uchwały nr …/…/2018
Rady Miejskiej Krzywinia
z dnia ……………. 2018 roku
w sprawie zmiany uchwały nr VI/37/2015 z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krzywiń
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 40 ust.2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późniejszymi zmianami),
Rada Miejska Krzywinia uchwala co następuje:
§ 1.
§ 1. W Statucie Gminy Krzywiń przyjętym Uchwałą nr VI/37/2015 z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia
Statutu Gminy Krzywiń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 13 kwietnia 2015 poz. 2376) wprowadza się następujące
zmiany:
1. W § 2 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
„Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – należy przez to rozumieć Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej
Krzywinia”.
2. W § 2 dotychczasowe numery ustępów zmienia się w taki sposób, że ust. o numerach: 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
otrzymują odpowiednio numery 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, 19.
3. W § 10 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„O utworzeniu podziale i zniesieniu jednostki pomocniczej może zdecydować referendum lokalne”.
4. W § 13 uchyla się ust. 1 w brzmieniu:
„Kontrolę gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik i przedkłada informacje w tym zakresie
Burmistrzowi.”.
Dotychczasowy ust. o numerze „2” pozostaje bez numeru.
5. § 15 otrzymuje brzmienie:
„1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie.
2. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.”
6. § 17 otrzymuje brzmienie:
„Do wewnętrznych organów Rady należą:
1. Przewodniczący,
2. I oraz II Wiceprzewodniczący,
3. Komisja Rewizyjna ,
4. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji,
5. komisje stałe, wymienione w Statucie,
6. doraźne komisje do określonych zadań.”
7. § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Radny winien usprawiedliwić swoją nieobecność na sesjach i posiedzeniach komisji informując Przewodniczącego
Rady lub Przewodniczącego Komisji.”
8. § 24 otrzymuje brzmienie:
„Radni mogą tworzyć kluby radnych, według kryteriów przez siebie przyjętych. Radny może przynależeć tylko do
jednego klubu.”
9. W § 27 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„Kluby podlegają rozwiązaniu, gdy liczba ich członków spadnie poniżej 3.”
10. W § 30 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„Kluby Radnych mają prawo zgłaszać projekty uchwał na zasadach określonych w ustawie.”

11. § 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Przewodniczący Rady realizuje zadania, o których mowa w ust.1 przy pomocy Wiceprzewodniczących Rady oraz
pracowników urzędu Gminy wykonujących zadania organizacyjne, prawne i inne zadania związane z funkcjonowaniem
Rady wobec których może wydawać polecenia służbowe.”
12. § 35 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Rada powołuje następujące stałe komisje:
1) Rewizyjną - wykonuje zadania w zakresie określonym w niniejszym statucie
2) Skarg Wniosków i Petycji - wykonuje zadania w zakresie określonym w niniejszym statucie
3) Gospodarczą- zajmuje się ładem przestrzennym, drogownictwem, inwestycjami i remontami, całością spraw
rolnictwa, ochroną środowiska i przyrody, utrzymaniem czystości, porządkiem publicznym i bezpieczeństwem
obywateli, ochroną ludności w przypadku klęsk żywiołowych, oraz sprawami odnowy wsi,
4) Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych - zajmuje się funkcjonowaniem oświaty i bazy placówek szkolnych,
przedszkolnych, kulturalnych, sportowych, pomocą społeczną, podstawową opieką zdrowotną, współpracą z
organizacjami pozarządowymi i ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
13. § 36 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:
„ 4. Komisje przeprowadzają kontrole pozaplanowe na żądanie Rady.
5. Postanowienia ust 1-3 nie dotyczą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji”.
14. Uchyla się § 38 w brzmieniu:
„Komisje Rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych gmin, zwłaszcza sąsiadujących, a
nadto z innymi podmiotami, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem ich działalności.”
15. § 41 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Przewodniczący komisji doraźnych składają Radzie sprawozdania na najbliższej sesji Rady, przypadającej po
zakończeniu prac komisji, chyba że Przewodniczący Rady postanowi inaczej.”
16. Dodaje się Rozdział VI w brzmieniu:
„Rozdział VI. Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
§ 69
1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz pozostałych
członków.
2. Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wybiera Rada.
3. Zastępcę Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wybiera Rada na wniosek Przewodniczącego
Komisji Skarg i Wniosków
§ 70
1. Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji organizuje pracę Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i prowadzi
jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje jego
Zastępca.
2. Członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji podlegają wyłączeniu od udziału w jej działaniach w sprawach, w
których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.
3. W sprawie wyłączenia Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg i Wniosków oraz poszczególnych członków
decyduje pisemnie Przewodniczący Komisji Skarg i Wniosków.
4. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji Skarg i Wniosków decyduje Rada.
5. Wyłączony członek Komisji Skarg i Wniosków może odwołać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu do Rady - w
terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji.
§ 71
1. Komisja rozpatruje wstępnie przekazane jej przez Przewodniczącego Rady skargi, wnioski i petycje wpływające od
mieszkańców Gminy i innych podmiotów działających na terenie Gminy.
2. Uchwały Komisji dotyczące skarg, wniosków i petycji Przewodniczący Komisji przekazuje bezzwłocznie
Przewodniczącemu Rady.
3. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym przeprowadzanym w obecności co
najmniej połowy jej pełnego składu.

§ 72
1. Komisja działa na posiedzeniach, odbywających się w miarę potrzeby.
2. Przewodniczący Komisji zawiadamia pozostałych członków Komisji z 7-dniowym wyprzedzeniem o miejscu i czasie
oraz porządku posiedzenia.
3. Posiedzenia Komisji są protokołowane.
§ 73
Komisja Skarg i Wniosków składa Radzie – w terminie do dnia 30 stycznia każdego roku – roczne sprawozdanie ze
swojej działalności w roku poprzednim.”

17. Dotychczasowe numery rozdziałów: VI, VII, VIII, IX, X, XI otrzymują numery odpowiednio: VII, VIII, IX, X, XI,
XII.
18. § 70 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„Powiadomienie
wraz
z
materiałami
dotyczącymi
sesji
poświęconej
uchwaleniu
budżetu
i sprawozdania z wykonania budżetu (łącznie z raportem o stanie gminy oraz wnioskiem absolutoryjnym Komisji
Rewizyjnej Rady) przesyła się radnym najpóźniej na 14 dni przed sesją.”
19. § 70 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„Terminy, o jakich mowa w ust. 4 i 5 rozpoczynają bieg od dnia wysłania powiadomień i obejmują dzień odbywania
sesji.”
20. W § 70. dodaje się ust 9 w brzmieniu:
„Przewodniczący Rady jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji Rady projekt uchwały,
zgłoszony przez klub radnych, jeżeli wpłynął on do Rady co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji Rady. W trybie,
o którym mowa w zdaniu pierwszym, każdy klub radnych może zgłosić nie więcej niż jeden projekt uchwały na każdą
kolejną sesję Rady."
21. § 95 otrzymuje brzmienie:
„1. Pracownik Urzędu Miasta i Gminy, wyznaczony przez Burmistrza na polecenie Przewodniczącego Rady, sporządza
z każdej sesji protokół.
2. Niezależnie od protokołu obrady Rady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i
dźwięk. „
22. § 96 ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów: “za”, “przeciw” i “wstrzymujących” oraz głosów
nieważnych poszczególnych Radnych,”
23. § 99 otrzymuje brzmienie:
„Obsługę biurową sesji (wysyłanie zawiadomień, wyciągów z protokołów itp.) sprawuje pracownik Urzędu Miasta i
Gminy wyznaczony przez Burmistrza podlegający służbowo Przewodniczącemu Rady.”
24. § 102 ust. 1otrzymuje brzmienie:
„Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy z radnych, kluby radnych oraz Burmistrz, grupa mieszkańców gminy,
posiadających czynne prawa wyborcze do organu stanowiącego.”
25. W § 102 dodaje się ust. 5w brzmieniu:
„Wymogi dotyczące projektów uchwał wnoszonych w ramach inicjatyw obywatelskich określa odrębna uchwała.”
26. § 108 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki. Dla sporządzenia i utrwalenia imiennego wykazu
głosowania radnych wykorzystuje się urządzenia umożliwiające ten proces.
2. W przypadku gdy przeprowadzenie głosowania w sposób określony w pkt. 1 nie jest możliwe z przyczyn technicznych
wówczas przeprowadza się głosowanie jawne imienne, które odbywa się w ten sposób, że Radni kolejno, w porządku
alfabetycznym wyczytywani przez przewodniczącego obrad oddają głos, co odnotowane zostaje w protokole z sesji.

3. Głosowania zarządza Przewodniczący obrad, przelicza oddane głosy “za”, “przeciw” i “wstrzymujące się” oraz
głosy nieważne, sumuje je, porównuje z listą radnych obecnych na sesji, względnie ze składem lub ustawowym składem
rady, ogłasza wynik głosowania i nakazuje odnotowanie w protokole sesji.”
27. Uchyla się część dotychczasowego rozdziału nr VII w brzmieniu:
„6. Wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego.
§ 114.
1. Rada może odbywać wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego,
w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.
2. Wspólne sesje organizują przewodniczący rad zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.
3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie przewodniczący lub upoważnieni wiceprzewodniczący
zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.
§ 115.
1. Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego, chyba że radni
uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej.
2. Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do
obrad.”
§ 2.
Pozostałe zapisy Statutu Gminy Krzywiń pozostają bez zmian.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Krzywiń.
§ 4.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, a jej postanowienia będą miały
zastosowanie poczynając od kadencji rady gminy następującej po kadencji rady, w czasie której niniejsza uchwała została
podjęta.

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Nr …/…/2018
Rady Miejskiej Krzywinia
z dnia …… 2018 roku
w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr VI/37/2015 z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Krzywiń
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, 1349)
wprowadziła zmiany m.in. w ustawie o samorządzie gminnym. Statut Gminy Krzywiń, przyjęty Uchwałą nr VI/37/2015 z
dnia 23 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krzywiń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 13 kwietnia
2015 poz. 2376) jest niespójny z obowiązującym stanem prawnym.
Rada Miejska Krzywinia uchwałą nr XLI/291/2018 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej powołała
Doraźną Komisję Statutową, której celem była analiza obowiązujących statutów wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej
Krzywinia: Nr VI/37/2015 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krzywiń, Nr VI/38/2015 w sprawie nadania Statutu Miasta
Krzywinia, Nr VI/39/2015 w sprawie nadania Statutu Sołectwom Gminy Krzywiń, oraz opracowanie ewentualnych zmian
m.in. do Statutu Gminy Krzywiń stosownie do obowiązującego stanu prawnego i rzeczywistego.
Doraźna Komisja Statutowa w składzie: przewodniczący komisji: Radny Leszek Majchrzak, członkowie komisji: Radna
Teresa Klupś, Radny Mieczysław Landzwojczak, Radna Agnieszka Łagodzka, Radny Paweł Wawrzyniak, Radny Jerzy
Nowak, Radny Janusz Partyka przygotowała zmiany do statutu Gminy Krzywiń.
Zakres zmian Statutu Gminy Krzywiń zgodnie z treścią w/w uchwały jest następujący:
Ad. 1 Wprowadzono do tzw. „słowniczka” obligatoryjną Komisję Stałą Rady Miejskiej Krzywinia.
Ad. 2. Zmiana numeracji ust. poprzez wprowadzenie nowego ust. 8.
Ad. 3. Wzmocniono pozycję referendum lokalnego
Ad. 4. Zmiana zgodnie z zaleceniami Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych.
Ad. 5. Doprecyzowano funkcję Rady w sprawowaniu władzy publicznej.
Ad. 6. Dodano Komisję Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisję Rewizyjną do wewnętrznych organów Rady.
Ad. 7. Uregulowano sposób usprawiedliwiania nieobecności Radnych.
Ad. 8. Uregulowano zasadę członkostwa w Klubie Radnych.
Ad 9. Uregulowano minimalną liczbę członków klubu radnych.
Ad. 10. Uregulowano wyposażenie Klubu Radnych w inicjatywę uchwałodawczą.
Ad. 11. Uregulowano podległość służbową Przewodniczącemu Rady pracowników wykonujący zadania organizacyjne,
prawne i inne zadania związane z funkcjonowaniem rady gminy Rady.
Ad. 12. Uchyla się Komisję Budżetu i Finansów, dodaje się Komisję Skarg Wniosków i Petycji.
Ad. 13. Doprecyzowano zasady działania Komisji Rady.
Ad. 14. Uregulowano niezgodność zapisów statutu z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi.
Ad. 15. Uregulowano działalność Komisji Doraźnych.
Ad. 16. Uregulowano zakres działalności Komisji Skarg Wniosków i Petycji.
Ad. 17. Zmiana numeracji rozdziałów z uwagi na wprowadzeniu nowej treści rozdziału VI.
Ad. 18. Uregulowano kwestię raportu o stanie gminy.
Ad. 19. Zmieniono terminy zwoływania sesji.
Ad. 20. Uregulowano inicjatywę uchwałodawczą klubu Radnych.
Ad. 21. Uregulowano proces nagrywania Sesji.
Ad. 22. Uregulowano imienne głosowanie w protokole z sesji.
Ad. 23 Uregulowano podległość służbową pracownika biura Rady.
Ad. 24. Uregulowano inicjatywę uchwałodawczą .
Ad. 25. Zapis ten umożliwia uregulowanie zasad wnoszenia projektów uchwał w ramach inicjatywy obywatelskiej w
odrębnej uchwale.
Ad. 26. Uregulowano sposoby głosowania imiennego.
Ad. 27. Uchylono zapisy niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi.
W związku z powyższym podjęcie w/w uchwały jest uzasadnione.
/-/ Jacek Nowak
Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń

Załącznik nr 2 do Zarządzania Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń
nr 95/2018 z dnia 4 września 2018 roku

Projekt Uchwały nr …/…/2018
Rady Miejskiej Krzywinia
z dnia ……………. 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały nr VI/38/2015 z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie nadania Statutu Miasta Krzywinia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35, art. 40 ust. 2 pkt 1 , art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie
gminnym (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późniejszymi zmianami),
Rada Miejska Krzywinia uchwala co następuje:
§ 1.
W Statucie Miasta Krzywinia przyjętym uchwałą nr VI/38/2015 z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie nadania Statutu
Miasta Krzywinia (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 13 kwietnia 2015 poz. 2370) wprowadza się następującą zmianę:
W załączniku nr 1 do uchwały § 16. otrzymuje brzmienie:
„Ogólne Zebranie Mieszkańców wybiera Zarząd Miasta (w tym Przewodniczącego Zarządu) na okres 5 lat. Po
upływie kadencji Przewodniczący Zarządu pełni funkcję do czasu wyboru nowego Przewodniczącego Zarządu.”
§ 2.
Pozostałe zapisy Statutu Miasta Krzywinia pozostają bez zmian.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Krzywiń.
§ 4.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, a jej postanowienia będą miały
zastosowanie poczynając od kadencji zarządu Miasta Krzywinia następującej po kadencji zarządu Miasta Krzywinia, w
czasie której niniejsza uchwała została podjęta.

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Nr …/…/2018
Rady Miejskiej Krzywinia
z dnia …… 2018 roku
w sprawie zmiany uchwały nr VI/38/2015 z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie nadania Statutu Miasta Krzywinia
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, 1349)
wprowadziła zmiany m.in. w ustawie o samorządzie gminnym.
Kadencja Zarządu Miasta Krzywinia określona w Statucie Miasta Krzywinia, przyjętym Uchwałą nr VI/38/2015 z
dnia 23 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Krzywinia (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 13
kwietnia 2015 poz. 2370) jest niespójna z kadencją organów gminy tj. Burmistrza i Rady Miejskiej Krzywinia. Dotychczas
była to kadencja 4 letnia, natomiast po zmianach ustawy o samorządzie gminnym kadencja Burmistrza i Rady Miejskiej
Krzywinia zostanie wydłużona do 5 lat.
Rada Miejska Krzywinia uchwałą nr XLI/291/2018 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej powołała
Doraźną Komisję Statutową, której celem była analiza obowiązujących statutów wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej
Krzywinia: Nr VI/37/2015 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krzywiń, Nr VI/38/2015 w sprawie nadania Statutu Miasta
Krzywinia, Nr VI/39/2015 w sprawie nadania Statutu Sołectwom Gminy Krzywiń, oraz opracowanie ewentualnych zmian
m.in. do Statutu Miasta Krzywinia stosownie do obowiązującego stanu prawnego i rzeczywistego. Doraźna Komisja
Statutowa w składzie: przewodniczący komisji: Radny Leszek Majchrzak, członkowie komisji: Radna Teresa Klupś, Radny
Mieczysław Landzwojczak, Radna Agnieszka Łagodzka, Radny Paweł Wawrzyniak, RJerzy Nowak, Radny Janusz Partyka
przygotowała zmiany do statutu Miasta Krzywina.
Zmiana Statutu Miasta Krzywinia zgodnie z treścią w/w uchwały polega na wydłużeniu kadencji Zarządu Miasta
Krzywinia (w tym Przewodniczącego Zarządu) z 4 lat do 5 lat zgodnie z długością kadencji Burmistrza i Rady Miejskiej.
Zarząd Miasta Krzywinia na czele z Przewodniczącym reprezentują Miasto Krzywiń i wspierają Burmistrza w realizacji
zadań publicznych, w związku z czym długość kadencji tych organów powinna być jednolita.
W związku z powyższym podjęcie w/w uchwały jest uzasadnione.

/-/ Jacek Nowak
Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń

Załącznik nr 3 do Zarządzania Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń
nr 95/2018 z dnia 4 września 2018 roku

Projekt Uchwały nr …/…/2018
Rady Miejskiej Krzywinia
z dnia ……………. 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały nr VI/39/2015 z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie nadania statutów Sołectwom Gminy
Krzywiń
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35, art. 40 ust. 2 pkt 1 , art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie
gminnym (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późniejszymi zmianami),
Rada Miejska Krzywinia uchwala co następuje:
§ 1.
§ 1. W Statutach sołectw Gminy Krzywiń przyjętych uchwałą nr VI/39/2015 z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie nadania
statutów Sołectwom Gminy Krzywiń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 13 kwietnia 2015 poz. 2377) wprowadza się
następujące zmiany:
1. W załączniku nr 1 do uchwały § 18. otrzymuje brzmienie:
„Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres kadencji trwającej 5 lat. Po upływie kadencji Sołtys i
Rada Sołecka pełnią swoją funkcję do czasu wyboru nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.”
2. W załączniku nr 2 do uchwały § 18. otrzymuje brzmienie:
„Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres kadencji trwającej 5 lat. Po upływie kadencji Sołtys i
Rada Sołecka pełnią swoją funkcję do czasu wyboru nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.”
3. W załączniku nr 3 do uchwały § 18. otrzymuje brzmienie:
„Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres kadencji trwającej 5 lat. Po upływie kadencji Sołtys i
Rada Sołecka pełnią swoją funkcję do czasu wyboru nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.”
4. W załączniku nr 4 do uchwały § 18. otrzymuje brzmienie:
„Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres kadencji trwającej 5 lat. Po upływie kadencji Sołtys i
Rada Sołecka pełnią swoją funkcję do czasu wyboru nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.”
5. W załączniku nr 5 do uchwały § 18. otrzymuje brzmienie:
„Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres kadencji trwającej 5 lat. Po upływie kadencji Sołtys i
Rada Sołecka pełnią swoją funkcję do czasu wyboru nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.”
6. W załączniku nr 6 do uchwały § 18. otrzymuje brzmienie:
„Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres kadencji trwającej 5 lat. Po upływie kadencji Sołtys i
Rada Sołecka pełnią swoją funkcję do czasu wyboru nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.”
7. W załączniku nr 7 do uchwały § 18. otrzymuje brzmienie:
„Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres kadencji trwającej 5 lat. Po upływie kadencji Sołtys
Rada Sołecka pełnią swoją funkcję do czasu wyboru nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.”
8. W załączniku nr 8 do uchwały § 18. otrzymuje brzmienie:
„Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres kadencji trwającej 5 lat. Po upływie kadencji Sołtys i
Rada Sołecka pełnią swoją funkcję do czasu wyboru nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.”
9. W załączniku nr 9 do uchwały § 18. otrzymuje brzmienie:
„Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres kadencji trwającej 5 lat. Po upływie kadencji Sołtys i
Rada Sołecka pełnią swoją funkcję do czasu wyboru nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.”

10. W załączniku nr 10 do uchwały § 18. otrzymuje brzmienie:
„Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres kadencji trwającej 5 lat. Po upływie kadencji Sołtys i
Rada Sołecka pełnią swoją funkcję do czasu wyboru nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.”
11. W załączniku nr 11 do uchwały § 18. otrzymuje brzmienie:
„Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres kadencji trwającej 5 lat. Po upływie kadencji Sołtys i
Rada Sołecka pełnią swoją funkcję do czasu wyboru nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.”
12. W załączniku nr 12 do uchwały § 18. otrzymuje brzmienie:
„Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres kadencji trwającej 5 lat. Po upływie kadencji Sołtys i
Rada Sołecka pełnią swoją funkcję do czasu wyboru nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.”
13. W załączniku nr 13 do uchwały § 18. otrzymuje brzmienie:
„Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres kadencji trwającej 5 lat. Po upływie kadencji Sołtys i
Rada Sołecka pełnią swoją funkcję do czasu wyboru nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.”
14. W załączniku nr 14 do uchwały § 18. otrzymuje brzmienie:
„Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres kadencji trwającej 5 lat. Po upływie kadencji Sołtys i
Rada Sołecka pełnią swoją funkcję do czasu wyboru nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.”
15. W załączniku nr 15 do uchwały § 18. otrzymuje brzmienie:
„Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres kadencji trwającej 5 lat. Po upływie kadencji Sołtys
Rada Sołecka pełnią swoją funkcję do czasu wyboru nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.”
16. W załączniku nr 16 do uchwały § 18. otrzymuje brzmienie:
„Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres kadencji trwającej 5 lat. Po upływie kadencji Sołtys i
Rada Sołecka pełnią swoją funkcję do czasu wyboru nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.”
17. W załączniku nr17 do uchwały § 18. otrzymuje brzmienie:
„Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres kadencji trwającej 5 lat. Po upływie kadencji Sołtys i
Rada Sołecka pełnią swoją funkcję do czasu wyboru nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.”
18. W załączniku nr 18 do uchwały § 18. otrzymuje brzmienie:
„Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres kadencji trwającej 5 lat. Po upływie kadencji Sołtys
Rada Sołecka pełnią swoją funkcję do czasu wyboru nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.”
19. W załączniku nr 19 do uchwały § 18. otrzymuje brzmienie:
„Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres kadencji trwającej 5 lat. Po upływie kadencji Sołtys i
Rada Sołecka pełnią swoją funkcję do czasu wyboru nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.”
20. W załączniku nr 20 do uchwały § 18. otrzymuje brzmienie:
„Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres kadencji trwającej 5 lat. Po upływie kadencji Sołtys i
Rada Sołecka pełnią swoją funkcję do czasu wyboru nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.”
21. W załączniku nr 21 do uchwały § 18. otrzymuje brzmienie:
„Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres kadencji trwającej 5 lat. Po upływie kadencji Sołtys i
Rada Sołecka pełnią swoją funkcję do czasu wyboru nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.”
22. W załączniku nr 22 do uchwały § 18. otrzymuje brzmienie:
„Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres kadencji trwającej 5 lat. Po upływie kadencji Sołtys i
Rada Sołecka pełnią swoją funkcję do czasu wyboru nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.”
23. W załączniku nr 23 do uchwały § 18. otrzymuje brzmienie:
„Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres kadencji trwającej 5 lat. Po upływie kadencji Sołtys i
Rada Sołecka pełnią swoją funkcję do czasu wyboru nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.”
§ 2.
Pozostałe zapisy Statutów Sołectw Gminy Krzywiń pozostają bez zmian.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Krzywiń.
§ 4.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, a jej postanowienia będą miały
zastosowanie poczynając od kadencji sołtysów i rad sołeckich następującej po kadencji sołtysów i rad sołeckich, w czasie
której niniejsza uchwała została podjęta.

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Nr …/…/2018
Rady Miejskiej Krzywinia
z dnia …… 2018 roku
w sprawie zmiany uchwały nr VI/39/2015 z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie nadania statutów Sołectwom Gminy
Krzywiń
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, 1349)
wprowadziła zmiany m.in. w ustawie o samorządzie gminnym.
Kadencja sołtysów określona w Statutach sołectw Gminy Krzywiń, przyjętych Uchwałą nr VI/39/2015 z dnia 23 marca 2015
roku w sprawie uchwalenia Statutów Sołectwom Gminy Krzywiń(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 13 kwietnia 2015
poz. 2377) jest niespójna z kadencją organów Gminy tj. Burmistrza i Rady Miejskiej Krzywinia.
Dotychczas była to kadencja 4 letnia, natomiast po zmianach ustawy o samorządzie gminnym kadencja Burmistrza i Rady
Miejskiej Krzywinia zostanie wydłużona do 5 lat.
Rada Miejska Krzywinia uchwałą nr XLI/291/2018 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej powołała Doraźną
Komisję Statutową, której celem była analiza obowiązujących statutów wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej
Krzywinia: Nr VI/37/2015 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krzywiń, Nr VI/38/2015 w sprawie nadania Statutu Miasta
Krzywinia, Nr VI/39/2015 w sprawie nadania Statutu Sołectwom Gminy Krzywiń, oraz opracowanie ewentualnych zmian
m.in. do Statutu Gminy Krzywiń stosownie do obowiązującego stanu prawnego i rzeczywistego.
Doraźna Komisję Statutowa w składzie: przewodniczący komisji: Radny Leszek Majchrzak, członkowie komisji: Radna
Teresa Klupś, Radny Mieczysław Landzwojczak, Radna Agnieszka Łagodzka, Radny Paweł Wawrzyniak, Radny Jerzy
Nowak, Radny Janusz Partyka przygotowała zmiany do statutów Sołectw Gminy Krzywiń
Zmiana Statutów Sołectw Gminy Krzywiń zgodnie z treścią w/w uchwały polega na wydłużeniu kadencji sołtysów i Rad
Sołeckich z 4 lat do 5 lat zgodnie z długością kadencji Burmistrza i Rady Miejskiej. Sołtys jako organ wykonawczy
jednostki pomocniczej i rada sołecka jako organ pomocniczy Sołtysa wspólnie reprezentują miejscowości i wspierają
Burmistrza w realizacji zadań publicznych, w związku z czym długość kadencji tych organów powinna być jednolita.
W związku z powyższym podjęcie w/w uchwały jest uzasadnione.

/-/ Jacek Nowak
Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń

