
 

 

UCHWAŁA NR XX/219/2016 

RADY GMINY OŻAROWICE 

z dnia 21 września 2016 r. 

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących 

uchwalenia statutów sołectw 

Na podstawie art. 5a ust. 2 w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 

Rada Gminy Ożarowice 

uchwala 

§ 1. 1. Konsultacje z mieszkańcami poszczególnych sołectw Gminy Ożarowice w sprawie uchwalenia 

statutów tych sołectw odbywać się będą poprzez wyłożenie do publicznego wglądu projektów statutów 

poszczególnych sołectw oraz przyjmowanie do nich uwag i opinii. 

2. Projekty statutów zostaną wyłożone do publicznego wglądu: 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ożarowice, 

2) w Biurze Rady Gminy, 

3) u sołtysów poszczególnych sołectw. 

3. Uwagi i opinie dotyczące wyłożonych projektów statutów mogą składać mieszkańcy danego sołectwa  

w formie: 

1) pisemnej - w siedzibie Urzędu Gminy Ożarowice lub u sołtysa danego sołectwa, 

2) elektronicznej (e-mailowej) - na adres sekretariat@ug.ozarowice.pl . 

4. Każda uwaga lub opinia powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko mieszkańca oraz jego miejsce 

zamieszkania. 

5. Przyjmowanie uwag i opinii od mieszkańców możliwe będzie przez 14 dni, licząc od dnia wyłożenia 

projektów statutów do publicznego wglądu. O ich wyłożeniu mieszkańcy zostaną powiadomieni odrębnie przez 

Wójta Gminy. 

§ 2. Wójt, w terminie 14 dni od dnia zakończenia konsultacji, sporządzi raport zawierający wykaz 

wszystkich wniesionych uwag i opinii oraz przedłoży go doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Ożarowice. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 28 września 2016 r.

Poz. 4845
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice 

 

 

mgr inż. Marian Czerniakrz 
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