
ZARZĄDZENIE NR 35/2019
WÓJTA GMINY MIELEC

z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami  Gminy Mielec konsultacji społecznych
w sprawie wyrażenia opinii o projektach statutów sołectw.

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póżn. zm.) oraz Uchwały Nr IV/33/2019 Rady Gminy Mielec z dnia 6 lutego 2019 r. 
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mielec (Dz. Urz. Woj. 
Podk. z dnia 12 lutego 2019 r. poz.979)

WÓJT GMINY MIELEC
postanawia co następuje:

§ 1. 

1. Przeprowadzić na terenie Gminy Mielec konsultacje społeczne w sprawie wyrażenia opinii o projektach 
statutów sołectw w poszczególnych sołectwach Gminy Mielec.

2. Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag mieszkańców Gminy Mielec
w sprawie rozwiązań organizacyjnych i prawnych przyjętych w przedłożonym projekcie statutu, stanowiącym 
załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. 

Konsultacje społeczne prowadzone będą poprzez zgłaszanie  opinii i uwag na piśmie oraz
za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie od 27 lutego 2019 r. do 7 marca 2019 r.

§ 3. 

Konsultacje społeczne o których mowa w §1 skierowane są do wszystkich mieszkańców oraz obejmują swoim 
obszarem wszystkie sołectwa Gminy Mielec.

§ 4. 

Konsultacje polegać będą na :

1. udostępnieniu mieszkańcom treści projektów statutów sołectw Gminy Mielec
na stronie internetowej Gminy Mielec, BIP Gminy Mielec,

2. wyłożeniu projektów statutów w okresie konsultacji u sołtysów w poszczególnych sołectwach, celem 
udostępnienia ich mieszkańcom i zgłaszania pisemnych opinii i uwag;

3. wyłożeniu projektów statutów w Urzędzie Gminy Mielec ( pokój nr 8), w dniach
i godzinach urzędowania, celem udostępnienia ich mieszkańcom i zgłaszania opinii i uwag .

§ 5. 

Opinie i uwagi mieszkańców należy składać w terminie do 7 marca 2019 r. na formularzu zgłoszeniowym 
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia poprzez:

1. złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy Mielec;

2. przesłanie w formie elektronicznej (w postaci skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego) 
na adres: sekretariat@ug.mielec.pl  lub radagminy@ug.mielec.pl   z dopiskiem: "Konsultacje - Statuty 
Sołectw„

3. przesłanie pocztą wypełnionego formularza na adres: Urząd Gminy Mielec,
ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec.
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§ 6. 

Wzór formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w u§.5 zamieszczony zostanie
na stronie internetowej Gminy Mielec, BIP Gminy Mielec oraz dostępny będzie w Urzędzie Gminy Mielec (pokój 
nr 8).

§ 7. 

1. Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie  na stronie internetowej 
Gminy Mielec, BIP Gminy Mielec oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mielec.

2. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów Gminy.

§ 8. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Mielec

Józef Piątek
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