ZARZĄDZENIE NR 45/2017
z dnia 16 maja 2017r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów
wszystkich sołectw gminy Stawiguda

na podstawie art. 5a w związku z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (t. j. Dz.U. z 2016, poz. 446 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XXXVI/290/2014 Rady
Gminy Stawiguda z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie określenia zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych, zarządzam co następuje:
§1
W okresie od 16 maja 2017r. do dnia 31 maja 2017r. przeprowadza się konsultacje społeczne
dotyczące zmiany statutów wszystkich sołectw z terenu Gminy Stawiguda. Przedmiotem
konsultacji jest projekt wzorcowego statutu sołectwa stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
§2
1. Konsultacje mają na celu poznanie opinii mieszkańców poszczególnych sołectw na temat
proponowanych zmian w statutach.
2. Konsultacje przeprowadzane będą w formie zgłaszania uwag i opinii do zamieszczonego
na stronie internetowej www.bip.stawiguda.pl w zakładce „Sołectwa” projektu wzorcowego
statutu sołectwa, o którym mowa w §1. Projekt statutu wyłożony będzie również w Urzędzie
Gminy w Stawigudzie ( pok. nr 16) w dniach i godzinach urzędowania celem udostępnienia
go mieszkańcom.
§3
Uwagi i opinie zgłaszać należy za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr 2 do
niniejszego zarządzenia dostępnego na w/w stronie internetowej drogą elektroniczną na adres
stawiguda@stawiguda.pl, pocztą na adres Urzędu Gminy Stawiguda

lub osobiście w

Sekretariacie Urzędu Gminy w Stawigudzie.
§4
Po przeprowadzeniu przez Wójta analizy zgłoszonych opinii i uwag, wyniki konsultacji
przekazywane zostaną Radzie Gminy wraz ze stosownym projektem, a także opublikowane w
Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

§5
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega:
1) Zamieszczeniu na gminnej platformie internetowe: www.bip.stawiguda.pl
2) Wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy;
3) Wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Sołectw na terenie Gminy Stawiguda.

