
 

UCHWAŁA NR XXXII/258/2018
RADY GMINY GAWORZYCE

z dnia 30 kwietnia 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów sołectw

Na podstawie art. 5a i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.                    
z 2017 r. poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz. 130) Rada Gminy Gaworzyce uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się sposób przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw gminy Gaworzyce 
w sprawie zmiany statutów sołectw.

§ 2. 1. Przedmiotem konsultacji będą projekty uchwał Rady Gminy Gaworzyce w sprawie zmian 
statutów  sołectw gminy Gaworzyce.

2. Ogłoszenie projektów uchwał  w sprawie zmian statutów sołectw gminy Gaworzyce dokonuje się 
poprzez:

1) publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gaworzyce,

2) publikację na stronie internetowej www.gaworzyce.com.pl,

3) wywieszenie na tablicach informacyjnych w poszczególnych sołectwach,

4) udostępnienie do wglądu w biurze rady gminy w Urzędzie Gminy w Gaworzycach.

§ 3. Ustala się termin przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w dniach od 24 maja 2018 r. do 
14 czerwca 2018 r.  

§ 4. Uwagi do projektów uchwał można składać w formie:

1) pisemnej, drogą pocztową lub osobiście na adres Urzędu Gminy,

2) drogą mailową na adres ug@gaworzyce.com.pl

§ 5. Informacja o wynikach konsultacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Gminy oraz 
wywieszona na tablicach informacyjnych w sołectwach.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaworzyce.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Danuta Pawliszyn
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UZASADNIENIE

Rozpoczęto pracę nad nowelizacją statutów wszystkich sołectw w gminie Gaworzyce.
Uchwalenie statutów musi być, zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym, poprzedzone przeprowadzeniem konsultacji z mieszkańcami gminy.

Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy określa natomiast rada gminy (art. 5a

ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym). Podjęcie uchwały określającej zasady przeprowadzenia konsultacji

jest więc niezbędne do prowadzenia dalszych prac związanych z uchwaleniem zmian statutów sołectw.
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