UCHWAŁA NR XIII/84/15
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Bielic i Lasocina w zakresie
projektów statutów sołectw
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Bielic i Lasocina w zakresie
projektów:
1) Statutu Sołectwa Bielice;
2) Statutu Sołectwa Lasocin.
2. Konsultacje polegają na zasięgnięciu opinii mieszkańców miejscowości Bielice i Lasocin
poprzez wniesienie propozycji, uwag do projektów statutów o których mowa w ust. 1.
3. Wzór karty konsultacyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
4. Termin przeprowadzenia konsultacji ustala się na okres 14 dni.
5. Treść ogłoszenia w sprawie konsultacji projektów statutów, o których mowa w ust. 1 wraz
z informacją o terminie rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, możliwościami zapoznania się
z projektami statutów, określi Burmistrz Kożuchowa.
6. Ogłoszenie o którym mowa w ust. 5 podaje się do publicznej wiadomości, poprzez
wywieszenie na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Bielice i Lasocin, Urzędzie Miejskim
w Kożuchowie oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Kożuchowie www.kozuchow.pl .
7. Burmistrz Kożuchowa przedstawi wyniki konsultacji Radzie Miejskiej w Kożuchowie.
8. Burmistrz Kożuchowa podaje do publicznej wiadomości wyniki konsultacji poprzez
wywieszenie na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Bielice i Lasocin i w Urzędzie
Miejskim w Kożuchowie oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Kożuchowie www.kozuchow.pl .
9. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób biorących udział
w konsultacjach.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kożuchowa.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013, poz. 645 i poz. 1318;
z 2014r. poz. 379 i poz. 1072.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jacek Niezgodzki

Załącznik do Uchwały Nr XIII/84/15
Rady Miejskiej w Kożuchowie
z dnia 30 czerwca 2015 r.
KARTA KONSULTACYJNA
FORMULARZ DO SKŁADANIA PROPOZYCJI, UWAG DO PROJEKTÓW
STATUTÓW SOŁECTWA BIELICE I SOŁECTWA LASOCIN
1. Statut Sołectwa …………………………………………………………….……………
2. Imię i nazwisko……………………………………………………………………………
3. Adres ………………………………………………………………………………………
L.p.

Wskazanie § w projekcie Statutu
Sołectwa

Treść wnoszonej propozycji,
uwag

Uzasadnienie

1

2

3

4

5

6

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych
opracowaniem wyników niniejszej konsultacji.
……………………………………..
( podpis )

Uzasadnienie
W związku z podziałem dotychczasowego Sołectwa Lasocin z przysiółkiem Bielice na dwa
sołectwa:
1) Sołectwo Bielice;
2) Sołectwo Lasocin
należy ustanowić dla nich statuty sołectw.
Zgodnie z przepisami prawa określonymi w cytowanej w podstawie prawnej ustawie rada gminy
przed podjęciem uchwały o nadaniu statutu sołectwa przeprowadza konsultacje z mieszkańcami
sołectwa.
Podjęcie uchwały nie spowodują zmian w budżecie Gminy Kożuchów.

