Zarządzenie Nr 40/2019
Wójta Gminy Dąbie
z dnia 22 marca 2019r.
w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych dotyczących projektu zmian
statutów sołectw Gminy Dąbie.
Na podstawie art. 5a i art. 35 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 poz. 506) w związku z
Uchwałą Nr XVIII/148/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 września 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Dąbie zarządzam co następuje:
§1.1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych w sołectwach położonych na terenie Gminy Dąbie:
Brzeźnica, Budynia, Ciemnice, Dąbie, Dąbki, Gola, Gronów, Kosierz, Lubiatów, Łagów, Nowy Zagór, Pław,
Połupin, Stary Zagór, Szczawno i Trzebule.
2. Celem konsultacji jest zebranie opinii/wniosków mieszkańców na temat projektu zmian statutów sołectw
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§2.1. Konsultacje przeprowadzone będą w terminie 08 kwietnia 2019r. do 26 kwietnia 2019r.. i skierowane są do
wszystkich mieszkańców Gminy Dąbie.
2. Konsultacje przeprowadzone będą w formie przyjmowania pisemnych uwag i wniosków do projektu zmian
statutów.
3. Wzór formularza zgłaszania uwag i wniosków, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
zamieszczony zostanie na stronie internetowej Gminy Dąbie, Biuletynie Informacji Publicznej oraz dostępny
będzie w sekretariacie Urzędu Gminy Dąbie i Sołtysów poszczególnych sołectw.
4. Wypełniony formularz należy złożyć w urnie umieszczonej w Urzędzie Gminy Dąbie lub przesłać skan
wypełnionego formularza poczta elektroniczną na adres: konsultacje@dabie.pl
§3.1. Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych stanowi załącznik nr 3 do
niniejszego Zarządzenia.
2. Treść obwieszczenia konsultacji społecznych stanowi załącznik nr 4 no niniejszego Zarządzenia.
§3.1. W celu przeprowadzenia konsultacji powołuje się komisję do przeprowadzenia konsultacji w składzie:
1) Małgorzata Nowicka - Szymańska – przewodnicząca
2) Cecylia Szofer – członek
3) Mateusz Gruszczyński – członek
2. Do zadań komisji należeć będzie w szczególności:
1) przeprowadzenie konsultacji społecznych;
2) przeprowadzenie analizy zgłoszonych uwag i wniosków;
3) opracowanie wyników konsultacji
§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

