
             
 

UCHWAŁA NR V/37/2019 

RADY GMINY GAWORZYCE 

z dnia 28 lutego 2019 r. 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia Programu Usuwania Azbestu 

dla Gminy Gaworzyce na lata  2019-2032 

 

  

 
Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.                     

z 2018r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) Rada Gminy Gaworzyce uchwala co następuje: 

 

§ 1. 
Określa się sposób przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Gaworzyce w sprawie przyjęcia 

Programu Usuwania Azbestu dla Gminy Gaworzyce na lata 2019-2032. 

  

§ 2. 
1. Przedmiotem konsultacji jest uchwała Rady Gminy Gaworzyce w sprawie przyjęcia Programu Usuwania 

Azbestu dla Gminy Gaworzyce na lata 2019-2032. 

 

2. Ogłoszenie projektu uchwały 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 Gaworzycach . 

 

§ 3. 

Ustala się termin przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w dniach od 07 marca do 28 marca 2019 r.   

 

§ 4. 

Uwagi do projektu uchwały można składać w formie: 

1) pisemnej, drogą pocztową lub osobiście na adres Urzędu Gminy w Gaworzycach, 59-180 Gaworzyce,                  

ul. Dworcowa 95, 

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 Gminy Gaworzyce. 

 

§ 6. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

 

§ 7. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 
        Przewodniczący Rady Gminy 

 

                      Edward Białek 

 

 

 

 



 

 

 

 

UZASADNIENIE 
                                                            

Możliwość przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami wynika z art. 5a  

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 

2500). Konsultacje społeczne przeprowadza się w sprawach ważnych dla mieszkańców gminy w celu jak 

najpełniejszego informowania społeczności o planowanym projekcie lub inwestycji, zebrania opinii i uwag, 

a także wyboru najbardziej optymalnego rozwiązania uwzględniającego postulaty mieszkańców. 

 Mając powyższe na uwadze, podjęcie uchwały jest zasadne. 

 

                                                                                                

 


