Zarządzenie Nr 12/2019
WÓJTA GMINY KAMIENNIK
z dnia 8 lutego 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów
wszystkich sołectw Gminy Kamiennik

Na podstawie 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. W okresie od 11 lutego 2019 r. do 20 lutego 2019 r. przeprowadza się konsultacje społeczne
dotyczące zmiany statutów wszystkich sołectw z terenu Gminy Kamiennik. Przedmiotem
konsultacji są projekty uchwał w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu
sołectw stanowiące załączniki od nr 1 do nr 13 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 zamieszczonych na
stronie internetowej www.bip.kamiennik.pl w zakładce „Ogłoszenia” – „Informacja publiczna”
projektów uchwał w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu sołectw, o których
mowa w § 1.
3. Projekty uchwał dostępne będą w Urzędzie Gminy w Kamienniku 48-388 Kamiennik,
ul. 1 Maja 69 (pok. nr 2) w dniach i godzinach urzędowania oraz u sołtysów poszczególnych
wsi.
§ 3. 1. Uwagi i opinie zgłaszać należy za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr 14 do
niniejszego zarządzenia dostępnego na wskazanej w § 2 ust. 2 stronie internetowej, drogą
elektroniczną na adres ug@kamiennik.pl, osobiście w Urzędzie Gminy Kamiennik, 48-388
Kamiennik, ul. 1 Maja 69 lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Kamiennik, ul.
1 Maja 69, 48-388 Kamiennik.
2. Treść ogłoszenia o konsultacjach społecznych stanowi załącznik nr 15 do niniejszego
zarządzenia.
§ 4. Informacja o wynikach konsultacji społecznych opublikowana zostanie w Biuletynie
Informacji Publicznej nie później niż w ciągu 7 dni od ich zakończenia oraz przedstawiona
zostanie Radzie Gminy na najbliższej sesji.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. rady gminy i rolnictwa.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega:
1) zamieszczeniu na stronie internetowej: www.bip.kamiennik.pl,
2) wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy,
3) wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Sołectw na terenie Gminy Kamiennik.

