
ZARZĄDZENIE Nr 37/2016 

Wójta Gminy Jaktorów 

z dnia 1 września 2016 roku 

 
 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektu uchwały Rady 

Gminy Jaktorów: w sprawie Statutów Sołectw  
 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 
446 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVI/147/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie 
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Jaktorów, Wójt Gminy 
Jaktorów zarządza co następuje: 

§ 1. 

Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Jaktorów w sprawie projektu 
Uchwały Rady Gminy Jaktorów: w sprawie Statutów Sołectw stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego 
Zarządzenia. 

§ 2. 

1. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii mieszkańcami gminy na temat treści projektu dokumentu 
„Uchwała w sprawie Statutów Sołectw Gminy Jaktorów”. 

2. Konsultacje zostaną przeprowadzone na terenie Gminy Jaktorów od dnia  
19 września do dnia 4 listopada 2016 r. w formie imiennego wyrażenia opinii lub złożenia uwag w 
sprawie będącej przedmiotem konsultacji. 

3. Wszystkie uwagi, propozycje i opinie w formie pisemnej należy składać  
w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać drogą elektroniczną na adres: gmina@jaktorow.pl na 
formularzu zgłaszania opinii stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. Zgłaszane uwagi, 
propozycje i opinie muszą zawierać dane adresowe osób składających. Opinie anonimowe nie będą 
rozpatrywane. 

4. Nie przedstawienie w wyznaczonym terminie opinii i uwag oznacza akceptacje rozwiązań i regulacji 
zaproponowanych w projekcie dokumentu „Uchwała w sprawie Statutów Sołectw Gminy Jaktorów” 
albo rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska. 

§ 3. 

1. Konsultacje, o których mowa w § 1 przeprowadza Sekretarz Gminy Jaktorów. 

2. Zgłoszone uwagi, propozycje i opinie rozpatruje Wójt.  

3. Z przebiegu konsultacji sporządza się sprawozdanie, w celu przedłożenia Radzie Gminy przed 
uchwaleniem dokumentu pn. „Uchwała w sprawie Statutów Sołectw Gminy Jaktorów”. 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 
Wójt 

 
 

Maciej Śliwerski 


