ZARZĄDZENIE Nr 14/2019
BURMISTRZA MIEROSZOWA
z dnia 21 stycznia 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany statutów
nadanych sołectwom Gminy Mieroszów
Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) w związku z § 3 ust. 1 zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mieroszów
wprowadzonych Uchwałą Nr XXVIII/134/16 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 31 sierpnia
2016 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. Rocznik 2016, poz. 4106) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeprowadzenie na terenie Gminy Mieroszów konsultacji społecznych z mieszkańcami
Gminy Mieroszów w sprawie zmiany statutów nadanych sołectwom: Golińsk, Kowalowa,
Łączna, Nowe Siodło, Różana, Sokołowsko, Unisław Śląski, Rybnica Leśna, Kamionka.
§ 2. Celem przeprowadzenia konsultacji jest poznanie stanowiska mieszkańców Gminy
Mieroszów w sprawie, o której mowa w § 1.
§ 3. Przedmiotem konsultacji są:
1) projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/209/17 Rady Miejskiej
Mieroszowa z dnia 27 września 2017 r. w sprawie nadania statutów sołectwom
Gminy Mieroszów;
2) projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/251/18 Rady Miejskiej
Mieroszowa z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie podziału sołectwa Rybnica Leśna na
dwa odrębne sołectwa: Rybnica Leśna i Kamionka oraz nadania statutów nowo
powstałym sołectwom.
§ 4. Projekty uchwał, o których mowa w § 3 podaje się do publicznej wiadomości poprzez
rozplakatowanie na jednej tablicy ogłoszeń w każdym z sołectw i w Urzędzie Miejskim
w Mieroszowie, na stronie internetowej Gminy Mieroszów oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Mieroszowie.
§ 5. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w terminie od 6 lutego 2019 r.
do 13 lutego 2019 r. w formie imiennego wyrażania opinii lub złożenia uwag.
§ 6. Konsultacje skierowane są do pełnoletnich mieszkańców Gminy Mieroszów
posiadających czynne prawo wyborcze.
§ 7. 1. Formularz zgłoszenia opinii lub złożenia uwag zostanie podany do publicznej
wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mieroszowie, na stronie internetowej
Gminy Mieroszów i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mieroszowie.

2. Opinie lub uwagi do projektu uchwały należy zgłaszać w terminie od 6 lutego 2019 r.
do 13 lutego 2019 r. na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mieroszowie, przesłać drogą listowną na adres Urzędu
Miejskiego w Mieroszowie Plac Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów lub na adres mailowy
urzad@mieroszow.pl
§ 8. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione:
1) Mieszkańcom Gminy – w sposób zwyczajowo przyjęty, w ciągu 14 dni od dnia
zakończenia konsultacji;
2) Radzie Miejskiej Mieroszowa – na najbliżej sesji.
§ 9. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie konsultacji: Kierownik Referatu
Organizacyjno-Prawnego i Obsługi Interesantów – Beata Brzezińska, Inspektor ds. obsługi
Rady Miejskiej – Agnieszka Podgórska.
§ 10. Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Organizacyjno-Prawnego
i Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Mieroszowie.
§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mieroszowie.

Burmistrz Mieroszowa
Andrzej Lipiński

Załącznik do Zarządzenia Nr 14/2019
Burmistrza Mieroszowa
z dnia 21 stycznia 2019 r.

Formularz zgłoszenia opinii lub złożenia uwag
1. Podmiot zgłaszający (imię i nazwisko, e –mail, telefon)
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
2. Przedmiot opinii lub uwag
1) projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/209/17 Rady
Miejskiej Mieroszowa z dnia 27 września 2017 r. w sprawie nadania
statutów sołectwom Gminy Mieroszów;
2) projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/251/18 Rady Miejskiej
Mieroszowa z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie podziału sołectwa Rybnica
Leśna na dwa odrębne sołectwa: Rybnica Leśna i Kamionka oraz nadania
statutów nowo powstałym sołectwom.
W załącznikach obu projektów uchwał ulega zmianie § 6 ust. 3.
3. Proponowane opinie/uwagi do projektu:
Jestem za zmianą § 6 ust. 3 statutów sołectw: Golińsk, Kowalowa, Łączna,
Nowe Siodło, Różana,
Sokołowsko, Unisław Śląski, Rybnica Leśna,
Kamionka
(Uzasadnienie)………………………………………………………………..………......……
…………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………..………………………………
…………………………………………………………..………………………………………
…………………………………………………..…………………………………………….
Jestem za zmianą § 6 ust. 3 statutów sołectw: Golińsk, Kowalowa, Łączna,
Nowe Siodło, Różana,
Sokołowsko, Unisław Śląski, Rybnica Leśna,
Kamionka
(Uzasadnienie)…………………………………………………………………..………......…
……………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………..……………………
……………………………………………………………………..……………………………
……………………………………………………………..……………………………………
……………………………………………………..………………………………………….

Informacja
Opinie zgłasza się stawiając w pkt. 3, w kratce z lewej strony znak „x”. Postawienie znaku
„x” w więcej niż jednej kratce lub nie postawienie znaku „x” powoduje nieważność opinii.

