
WÓJT GMINY
WILKOWICE

Zarządzenie Nr 219/2021
Wójta Gminy Wilkowice

z dnia 4 października 2021 roku

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych statutów: Gminy Wilkowice oraz
sołectw Bystra, Meszna, Wilkowice

Na podstawie art. 5a ust. l. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z
2021 r. póz. 1372) oraz Uchwały nr XXXI/264/2013 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 lutego
2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami

zarządzam, co następuje:

§1
l. Na terenie Gminy Wilkowice przeprowadzone zostają konsultacje społeczne

z mieszkańcami nad niżej wymienionymi projektami dokumentów, normujących
funkcjonowanie Gminy i jej jednostek pomocniczych:

a. Statut Gminy Wilkowice (Załącznik nr l),
b. Statut Sołectwa Bystra (Załącznik nr 2),
c. Statut Sołectwa Meszna (Załącznik lir 3),
d. Statut Sołectwa Wilkowice (Załącznik nr 4).

2. Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii mieszkańców Gminy w sprawie rozwiązań
organizacyjnych i prawnych przyjętych w ww. projektach statutów.

§2
l Konsultacje przeprowadza się w terminie od 4 do 18 października 2021 r.
2. Konsultacje prowadzone są w formie przyjmowania pisemnych uwag i wniosków,

dotyczących treści dokumentów wskazanych w § l na formularzu stanowiącym Załącznik
nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

3. Uprawnieni do udziału w konsultacjach społecznych są mieszkańcy Gminy Wilkowice.
4. Wypełnione formularze o których mowa w ust. 2 przyjmuje się:

a. W formie papierowej, złożonej na dzienniku podawczym Urzędu Gminy
w Wilkowicach (parter) przy ul. Wyzwolenia 25

b. W formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP lub równoważnej,
c. W formie elektronicznej poprzez przesłanie maiła na adres

sekretariat wilkowice. l z podaniem w tytule maiła "Konsultacje społeczne".

§3
Dokumenty podlegające konsultacjom społecznym wraz z formularzem o którym mowa w §2
ust. 2 .

l. Zostają zamieszczone na stronie intemetowej Gminy Wilkowice www. wilkowice. l
w zakładce "Ogłoszenia".

2. Zostają zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilkowice w zakładce
"Konsultacje społeczne".

3. Zostają wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilkowicach (parter).

§4
Informacja o wynikach konsultacji podana będzie do wiadomości w sposób określony w §3.

§5
Na osobę odpowiedzialną za proces konsultacji wyznaczam Sekretarza Gminy - Alicję Raszka-
Micherdzińska.

§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

^f6^^ /^^z^t/^
ir im Janusz Zemanek


