
UCHWAŁA NR XX/267/2020 
RADY MIEJSKIEJ  W SUWAŁKACH 

z dnia 18 marca 2020 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Suwałk 
dotyczących zniesienia sołectw 

Na podstawie art. 5 ust. 2 oraz art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), § 4 Statutu Miasta Suwałk 
stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIII/394/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 
31 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Suwałk (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r., 
poz. 2373, oraz z 2018 r. poz. 3870 i 5358) oraz §4 ust. 1 załącznika do uchwały Nr XXIX/274/08 
Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie określenia zasad i trybu 
konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Suwałki  (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2008 r. 
Nr 329, poz. 3509) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Suwałk 
w celu poznania ich opinii w sprawie zniesienia sołectw w Mieście Suwałki. 

2. Konsultacje będą trwały od 20 kwietnia do 30 czerwca 2020 r. 

3. Zasięg terytorialny konsultacji społecznych obejmuje Miasto Suwałki. 

4. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie zapytania ankietowego wśród mieszkańców 
oraz na głównej witrynie internetowej urzędu. 

5. Sposób głosowania oraz wzór karty konsultacyjnej określi Prezydent Miasta Suwałk w drodze 
zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Suwałkach 

 
 

Zdzisław Przełomiec 
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UZASADNIENIE

Projekt uchwały dotyczy przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta

Suwałk dotyczących zniesienia sołectw. Zgodnie § 6. Statutu Miasta Suwałk stanowiącego

załącznik do Uchwały nr XXXIII/394/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Suwałk (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 2373)

jednostkami pomocniczymi Miasta są utworzone uchwałą nr X/50/90 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 19 grudnia 1990 r. sołectwa: Dubowo Pierwsze, Szwajcaria, Krzywólka.

Podjęcie uchwały podyktowane jest petycją zgłoszoną przez Piotra C. i innych

mieszkańców Dubowa I w sprawie likwidacji sołectw, która była tematem posiedzenia Komisji

Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Suwałkach w dniu 18 lutego 2020 roku. Komisja w

głosowaniu podjęła decyzję o skierowaniu wniosku do Prezydenta Miasta Suwałk o wszczęcie

procedury przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących likwidacji sołectw.

Ponadto w ostatnich latach obserwuje się znikome zainteresowanie, lub też brak

zainteresowania społeczności lokalnej funkcjonowaniem sołectw, co jest odzwierciedlone we

frekwencji na zebraniach mieszkańców sołectw.

W związku z powyższym należy przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie

zniesienia sołectw w Mieście Suwałki.
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