ZARZĄDZENIE NR 35/17
WÓJTA GMINY BOBROWICE
z dnia 11 maja 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Wełmice i Kukadło dotyczących
zmian statutów sołectw
Na podstawie art. 30 ust. 1 w zw. z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), §4 ust. 2 lit. b i ust. 4 uchwały Nr XXV/203/09
Rady Gminy Bobrowice z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Bobrowice (Dz.Urz.Woj.Lubus. Nr 141,
poz. 2035 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami wsi Wełmice i Kukadło w sprawie zmiany statutu
sołectwu Przychów i Strużka.
§ 2.1. Konsultacje odbywać się będą w formie internetowej i stosuje się do nich uregulowania
zawarte w uchwale w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
Gminy Bobrowice.
2. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są pełnoletni mieszkańcy wsi Wełmice
i Kukadło.
§ 3. Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 12 maja 2017 r. do 26 maja 2017 r.
§ 4. 1. Projekty zmian statutów sołectw Wełmice i Kukadło dostępne są na stronie internetowej
Urzędu Gminy Bobrowice – www.bobrowice.pl w zakładce „Konsultacje Społeczne”.
2. Wszelkie uwagi i propozycje zmian należy przesłać w formie elektronicznej na adres
sekretarz@bobrowice.pl w terminie do 26 maja 2017 r. do godziny 14:00.
§ 5. Powołuje się następujący zespół konsultacyjny:
1. Ewelina Roszak
2. Beata Wasyłyk-Sosnowska
§ 6. Zespół konsultacyjny, o których mowa w § 5 powołany do przeprowadzenia konsultacji
zobowiązany jest do:
1) udostępnienia projektu zmian statutu mieszkańcom miejscowości Wełmice i Kukadło na stronie
internetowej Urzędu Gminy www.bobrowice.pl;
2) zweryfikowania uwag i propozycji zmian oraz ewentualne naniesienie ich w treści projektów;
3) sporządzenia końcowego protokołu uwzględniającego wyniki konsultacji i przedłożenia go Radzie
Gminy Bobrowice.
§ 7. Zespół konsultacyjny, niezwłocznie po sporządzeniu dokumentu z przeprowadzonych
konsultacji ogłasza wynik konsultacji poprzez podanie do publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy
/-/ Marek Babul

