ZARZĄDZENIE NR OA.0050.12.2018
WÓJTA GMINY BARTOSZYCE
z dnia 25 stycznia 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectwa Borki
i sołectwa Wojciechy
Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875 i 2232) oraz uchwały Nr XXIX/339/2017 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 22 września 2017 r.
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy
Bartoszyce (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2017 r. poz. 4129) zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych o zasięgu lokalnym, których przedmiotem są
projekty statutu sołectwa Borki i statutu sołectwa Wojciechy. Projekty statutów sołectw, stanowią załącznik do
projektu uchwały rady gminy w sprawie:
1) nadania statutu sołectwu Borki, załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) nadania statutu sołectwu Wojciechy, załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag mieszkańców sołectwa Borki i sołectwa Wojciechy na
temat treści zapisów projektów statutów wymienionych w ust. 1.
§ 2. 1. Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 25 stycznia 2018 r. do 9 lutego 2018 r.
2. Konsultacje będą przeprowadzone w formie:
1) upublicznienia projektów statutów sołectw,
2) przyjmowania pisemnych opinii i uwag dotyczących treści projektów statutów,
3) zwołania spotkań z mieszkańcami:
a) 6 lutego 2018 r. godz. 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Tolko, dla mieszkańców sołectwa
Borki,
b) 7 lutego 2018 r. godz. 17.00 w Domu Kultury w Wojciechach, dla mieszkańców sołectwa
Wojciechy.
§ 3. 1. Projekty statutów, wskazane w § 1 ust. 1 udostępnione zostaną do publicznego wglądu:
1) w pokoju nr 5 Urzędu Gminy Bartoszyce, Plac Zwycięstwa 2 11-200 Bartoszyce,
2) w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gmina-bartoszyce.pl ,
3) na stronie internetowej www.gmina-bartoszyce.pl
4) na spotkaniach z mieszkańcami sołectw.
2. Opinie i uwagi można zgłaszać w formie ankiety, stanowiącej załącznik nr 3 do zarządzenia poprzez:
1) złożenie w sekretariacie urzędu gminy,
2) przesłanie skanu drogą elektroniczną na adres mailowy urzędu gminy: sekretariat@gmina-bartoszyce.pl
3) przesłanie drogą listowną na adres urzędu gminy.
3. Opinie i uwagi należy składać do 9 lutego 2018 r. do godz. 15.00
§ 4. 1. W celu przeprowadzenia konsultacji powołuje się komisję konsultacyjną w składzie:
1) Włodzimierz Kowalik – sekretarz gminy – przewodniczący
2) Jolanta Sosińska – zastępca przewodniczącego
3) Paulina Słupianek – członek
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarzowi gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Bartoszyce
Jadwiga Gut

