
Zarządzenie Nr 22 / 2019 

Wójta Gminy Kodrąb  

 z dnia 25 lutego 2019 r. 

 

w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami ponownych konsultacji społecznych 

projektów uchwał Rady Gminy Kodrąb w sprawie nadania statutów jednostek 

pomocniczych na terenie Gminy Kodrąb 

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.      

z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXIII/155/16 Rady Gminy Kodrąb, z dnia 19 

października 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 

społecznych z mieszkańcami Gminy Kodrąb zarządza się co następuje: 

§ 1.1. Postanawia się przeprowadzić ponowne konsultacje społeczne w sprawie statutów 

sołectw na terenie Gminy Kodrąb. 

2. Celem konsultacji jest zebranie uwag, wniosków i opinii mieszkańców na temat zapisów 

projektu uchwały w sprawie statutów jednostek pomocniczych na terenie Gminy Kodrąb. 

§ 2.1. Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 27.02.2019 r. do 06.03.2019 r.                 

w granicach administracyjnych jednostek pomocniczych, o których mowa w ust.1. 

2. Konsultacje przeprowadzone będą w formie: 

1) przyjmowanie pisemnych opinii, wniosków i uwag dotyczących treści projektu uchwały    

w sprawie statutów jednostek pomocniczych na terenie Gminy Kodrąb. 

3. Konsultacje polegać będą na: 

1) udostępnieniu mieszkańcom treści projektu statutów na stronie internetowej Gminy Kodrąb 

www.bip.gminakodrab.pl w zakładce Inne/  Konsultacje społeczne/ statuty sołectw/, 

2) wyłożeniu projektu statutów w okresie konsultacji u Sołtysów w poszczególnych 

sołectwach celem udostepnienia ich mieszkańcom i zgłaszania pisemnych opinii, uwag           

i wniosków; 

3) wyłożeniu projektu statutów w Urzędzie Gminy w Kodrębie ( pok. 12), w dniach                

i godzinach urzędowania, celem udostępnienia ich mieszkańcom i zgłaszania opinii, uwag       

i wniosków. 

§ 3.1.Wnioski i opinie należy składać w terminie do 06.03.2019 r. na formularzu 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia: 

1) poprzez złożenie w pokoju nr 12 w Urzędzie Gminy w Kodrąb, 

http://www.bip.gminakodrab.pl/


2) poprzez przesłanie skanu wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres 

sekretariat@gminakodrab.pl 

2. Wzór formularza o którym mowa w ust. 1 zamieszczony zostanie na stronie internetowej 

Gminy Kodrąb w zakładce Inne/ konsultacje społeczne/ statuty sołectw/ oraz dostępny będzie 

w miejscach wskazanych w § 2 pkt. 2 i 3. 

§ 4.1. Po upływie terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1 wszystkie złożone wnioski zostaną 

przeanalizowane oraz przygotowane zostaną ewentualne poprawki do projektu uchwały         

w sprawie statutów jednostek pomocniczych na terenie Gminy Kodrąb  oraz sporządza się 

raport, który podany zostanie do wiadomości w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia 

zakończenia procesu zbierania uwag i opinii poprzez zamieszczenie na stronie internetowej 

Gminy Kodrąb www.bip.gminakodrab.pl w zakładce Inne/ Konsultacje społeczne/ statuty 

sołectw/. 

2. Wyniki konsultacji społecznych mają charakter opiniotwórczy i nie mają charakteru 

wiążącego dla organów Gminy. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega zamieszczeniu na stronie 

internetowej Gminy Kodrąb. 

 

 

Wójt Gminy Kodrąb    

               (-) 

   Bożena Krawczyk 
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