
 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/311/18 

RADY GMINY BOLESŁAWIEC 

z dnia 7 listopada 2018 r. 

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami, dotyczących projektów 

Statutów Sołectw Gminy Bolesławiec 

Na podstawie art. 35 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1, w związku z art 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy w sprawie nadania 

statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Bolesławiec. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Bolesławiec, 

2) Radzie Gminy - należy przez to rozumieć Radę Gminy Bolesławiec, 

3) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Bolesławiec, 

4) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Sołectwa. 

§ 3. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie nadania statutów sołectwom 

położonym na terenie Gminy Bolesławiec. 

2. Celem konsultacji jest wyrażenie opinii mieszkańców sołectwa na temat zapisów projektów uchwał 

w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Bolesławiec. 

§ 4. 1. Konsultacje przeprowadza się z mieszkańcami sołectwa, których terytorialny zakres działania 

obejmuje obszar gminy Bolesławiec. 

2. Uprawnieni do udziału w konsultacjach, o których mowa w § 1 są mieszkańcy sołectwa stale 

zamieszkujący na terenie sołectwa i posiadający czynne prawo wyborcze. 

§ 5. Konsultacje mogą być przeprowadzone w następujących formach: 

1) zorganizowaniu Zebrania Wiejskiego mieszkańców sołectwa, 

2) udostępnieniu mieszkańcom treści projektów statutów sołectw w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 

Bolesławiec oraz na stronie internetowej Gminy Bolesławiec, 

3) wyłożeniu projektów statutów w Urzędzie Gminy Bolesławiec, 

4) udostępnieniu projektów statutów u Sołtysów w poszczególnych Sołectwach. 
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§ 6. 1. Miejsce i datę przeprowadzenia konsultacji określa Wójt Gminy w informacji o przeprowadzeniu 

konsultacji. 

2. Informację o konsultacjach podaje się do publicznej wiadomości, co najmniej 14 dni przed terminem 

konsultacji, poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy 

Bolesławiec oraz wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i tablicach ogłoszeń w sołectwach. 

3. Informacja o przeprowadzeniu konsultacji w formach przewidzianych w § 5 powinna zawierać: 

1) przedmiot konsultacji, 

2) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, 

3) sposób przeprowadzenia konsultacji: 

- stan zapisu zawarty w projekcie aktu prawa miejscowego z podaniem paragrafu i punktu, 

- sugerowana zmiana (konkretny sugerowany zapis paragrafu i punktu), 

- uzasadnienie, 

- zgłaszający uwagę (imię i nazwisko). 

4) osobę upoważnioną do kontaktu odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji, 

5) wskazanie miejsca przyjmowania opinii i uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

§ 7. 1. Wyznaczony przez Wójta referat rozpatruje uwagi i opinie, a następnie dokumentację 

z przeprowadzonych konsultacji i protokół w tej sprawie przekazuje Wójtowi Gminy. 

2. Wójt Gminy poda do publicznej wiadomości wyniki konsultacji poprzez zamieszczenie informacji  

na stronie Internetowej Gminy Bolesławiec oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Sołectwach 

i Urzędu Gminy. 

§ 8. Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację z praw do jej wyrażenia. 

§ 9. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę osób biorących udział w konsultacjach. 

§ 10. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów Gminy. 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolesławiec. 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy: 

B. Uziej 
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