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ZARZĄDZENIE NR 39/21
WOJTA GMINY BARTNICZKA
z clnia 20 sierpnia Ż0ŻI r.

v' sprarvie konsultacji projektu Statutórv Sołectw Gminy Bartniczka.
Napodstawie art. 18 ust.2pktl, art.35 i art.40 ust.2 pkt. 1 ustawy zdnia 8 marca 1990r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021' r ', poz.L372) w zwtązku z Uclrwałą nr IY lŻ8l19 Rady Grr'riny
Bartniczka z dnl,a 1 lutego 2019 r. w sprawie okreśienia zasad i trybu przeprowadzenia
korrsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. K.rj - Pon z 2079 r., poz. 778), zarządza się co
następuje:

$1. Przeprowadzić konsultacje z mieszkańcartri zgodr^ię z art.35 ust.l ustawy z dnta 8 nrarca
1990r. o samorządzie grninnym na terenie grnirry Bartniczka w formie badarria opirrii
mieszkańców z wykorzystaniem formularza arrkietowego.
$2. Przednriotenr korrsultacji jest projekt Statutów Sołectw Gminy Bartniczka.
$3. Konsultacje przeprowadzone będą w ternrinie od 23 sierpnia Ż0Żl r. do 06 września 202I

r.

$4. Korrsultaqje Zostaną przeprowadzone popTZeZ zamieszczenie projektu uclrwały w sprawie
uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Bartniczka' na stronie Biuletynu Inforrnacji Publicznej
U rzę du Gnr i ny B artrri c zka : 1ł_r-1rł'' b i p, bl{.ui cłliiurl oraz na tablicy ogłoszeń w lJrzędzte Gnriny
Bartniczka.
$5.1. opinie naleŻy składac w formie pisemnej tra formularzu stanowiącym załączn1knr 2 do
zarządzenia w ternrinie określonym w $2, w sekretariacie (pok. Nr 2) Urzędu Gmirry Bartnicka,
drogą elektroniczną na adres ugb(ł:ciata.p] lub drogą pocztową na adres Urzędu Gminy
Bartniczka. Uprawrrionynri do uczestnictwa w konsultacjach są wszyscy nrieszkaricy Grniny
Bartniczka.
2. Projekt uclrrvały statutow oTaZ ankieta korrsultacji zamieszczony zostanie na stronie
intertretowej Biuletyrru Ir'rformacji Publicznej Urzędu Grrriny Bartniczka 'rł'lr'w'.b|p.Ę!gir:zkąp| .

$6. 1. Z przebiegu konsultacji zostarrie sporządzorry protokoł zawlera1ący inforrrracje o fonnie,
terninie i przednriocie konsultacjt oruz o podnriotacłr biorącyclr udział w korrsultacji.
2. Konsultacje uznaje się za waŻne bez wzg|ędu tra liczbę podrniotów biorących udział w
konsultacjach.
3. Inforrnacje o konsultacjach i ich wyrrikach zostaną opublikowane na stronie Biuletynu
Irrfornracji Pułllicznej Urzędu Gminy Baltniczka oTaZ na tablicaclr inforrrrac1,jnych w Urzędzte
Gnriny i sołectwaclr.
$7 Wykonarri e zar ządzenia polvi erza s ię
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$8 Zarządzell,ie wchodzi w Życie z dtrielrr podpisariia.
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Załącznik do zarządzenia Nr 39121
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia 20 sierpnia Z0Zlr.
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