Elektronicznie podpisany przez:
Kamil Ładziak - Wójt Gminy Bełchatów
dnia 3 kwietnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 28/2017
WÓJTA GMINY BEŁCHATÓW
z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektów uchwał Rady
Gminy Bełchatów: w sprawie nadania Statutu Sołectwu Zalesna oraz w sprawie zmiany Statutu Sołectwa
Wola Mikorska
Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz Uchwały Nr V/29/2007 Rady Gminy Bełchatów z dnia 6 lutego 2007 r.
w sprawie określenia zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Bełchatów, Wójt
Gminy Bełchatów zarządza, co następuje:
§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Gminy Bełchatów:
1) w sprawie Statutu Sołectwa Zalesna oraz,
2) w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Wola Mikorska.
2. Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców na temat zapisów w projektach uchwał, o których mowa
w ust. 1.
§ 2. 1. Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 30 marca do 14 kwietnia 2017 r. w granicach
administracyjnych sołectw o których mowa w § 1.ust. 1.
2. Konsultacje przeprowadzane będą w formie:
1) przyjmowania pisemnych opinii i wniosków dotyczących treści projektów uchwał, o których mowa
w § 1.ust. 1.
2) zwołania zebrań wiejskich sołectw wymienionych § 1.ust. 1.
§ 3. Konsultacje polegać będą na:
1) udostępnieniu mieszkańcom treści projektów uchwał w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bełchatów
www.belchatowgw.e-bip.pl/ w zakładce PROJEKTY UCHWAŁ oraz na stronie internetowej Gminy
Bełchatów www.ugbelchatow.pl/ w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE;
2) wyłożeniu projektów statutów w Urzędzie Gminy Bełchatów (pok. 23), w dniach i godzinach urzędowania,
celem udostępnienia ich mieszkańcom i zgłaszania opinii, uwag i wniosków;
3) zorganizowaniu Zebrania Wiejskiego w dniu 11 kwietnia 2017r. o godz. 19.00 w świetlicy w Woli
Mikorskiej, na którym mieszkańcy sołectw wyrażą opinię, zgłoszą wnioski i uwagi do projektów uchwał.
§ 4. 1. Wnioski i opinie mieszkańców, należy składać w terminie do 14 kwietnia 2017 r. na formularzu
stanowiącym zał. Nr 1 do niniejszego Zarządzenia:
1) poprzez złożenie w Urzędzie Gminy Bełchatów pokój 23;
2) poprzez przesłanie skanu wypełnionego
sekretariat@ugbelchatow.pl.

formularza

drogą

elektroniczną

na

adres

2. Wzór formularza, o którym mowa w ust.1 zamieszczony zostanie na stronie internetowej Gminy Bełchatów
http://www.ugbelchatow.pl/ zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE oraz dostępny będzie w miejscach
wskazanych w § 3.
§ 5. 1. Po upływie terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1 wszystkie złożone wnioski zostaną przeanalizowane
oraz przygotowane zostaną ewentualne poprawki do projektów uchwał, o których mowa w§ 1. ust.1.
2. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie będą wiążące dla organów Gminy.
§ 6. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Spraw Obywatelskich.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega:
1) zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bełchatów www.belchatowgw.e-bip.pl;
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2) wywieszeniu na tablicy w Urzędzie Gminy;
3) wywieszeniu na tablicach ogłoszeń Sołectw: Wola Mikorska, Zalesna.
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Załącznik do Zarządzenia Nr 28/2017
Wójta Gminy Bełchatów
z dnia 30 marca 2017 r.
FORMULARZ
DO SKŁADANIA UWAG I WNIOSKÓW DO PROJEKTÓW UCHWAŁ
1. Dokument podlegający konsultacji:
STATUT SOŁECTWA ..................................................
2. Imię i nazwisko osoby lub nazwa organizacji składającej formularz:
.........................................................................................................................................
3. Adres:
...........................................................................................................................................
4. Telefon / e-mail:
............................................................................................................................................
5. Zgłaszane wnioski, uwagi i propozycje:
Lp.

Wskazanie §
w analizowanym
dokumencie

Treść wniosku, uwagi, propozycji

Uzasadnienie

1.

2.

3.

6. Podpis (czytelny) osoby składającej formularz:
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