ZARZĄDZENIE NR 741/2017
BURMISTRZA KRAPKOWIC
z dnia 8 września 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania statutów sołectwom Gminy
Krapkowice
Na podstawie art.5a ust.1i2, art.35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.z
2016 r. poz.446 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXIII/383/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia
28 listopada 2013r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami i innymi
interesariuszami zarządzam, co następuje:
§ 1. Z dniem 11 września 2017 r. podaje się do publicznej wiadomości treść projektów statutów sołectw
w Gminie Krapkowice : Borek, Dąbrówka Górna, Gwoździce, Kórnica, Nowy Dwór, Pietna, Rogów Opolski,
Steblów, Ściborowice, Żużela, Żywocice.
§ 2. Wyżej wymienione projekty poddaje się pod konsultacje społeczne, poprzez możliwość wglądu do
dokumentów w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul.3 Maja 17,47-303 Krapkowice,I budynek
pokój nr 31 , w godzinach pracy urzędu, na stronie internetowej www.bip.krapkowice.pl. oraz u sołysów Gminy
Krapkowice w okresie konsultacji, celem udostępnienia ich mieszkańcom.
§ 3. Konsultacje przeprowadza się w terminie od dnia 11.09.2017 r. do dnia 25.09.2017 r. do godz.17,00.
§ 4. Formularz, na którym należy wnosić uwagi stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 5. Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych stanowi załącznik nr 2 do
niniejszego Zarządzenia
§ 6. Treść obwieszczenia konsultacji społecznych stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
§ 7. Wzór protokołu zawierającego zbiorcze wyniki konsultacji społecznych stanowi załącznik nr 4 do
niniejszego Zarządzenia.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Krapkowic
Andrzej Kasiura
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 741/2017
Burmistrza Krapkowic
z dnia 8 września 2017 r.
FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG DO PROJEKTU DOKUMENTU
„Statut sołectwa...................................................................(wpisać nazwę sołectwa)

1.Informacja o zgłaszającym:
Imię i nazwisko
Adres do korespondencji
e- mail
Telefon
2. Zgłaszane uwagi, propozycje:
Lp

Część dokumentu, do której odnosi się
uwaga

Treść uwagi

Uzasadnienie uwagi

1
2
...
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 741/2017
Burmistrza Krapkowic
z dnia 8 września 2017 r.
Kalendarz czynności związany z przeprowadzeniem konsultacji społecznych nt. projektów uchwał
w sprawach uchwalenia statutu sołectw Gminy Krapkowice
Data wykonania czynności
konsultacyjnych
do dnia 11.09.2017 r.

Przedmiot czynności konsultacyjnych

od dnia 11.09.2017 r. do dnia
25.09.2017 r.

wyłożenie do publicznego wglądu projektów uchwał w sprawach uchwalenia
statutu sołectwa, w okresie konsultacji w : Urzędzie Miasta
i Gminy
w Krapkowicach, na stronie internetowej www.bip.krapkowice.pl
oraz
u sołtysów Gminy Krapkowice w okresie konsultacji, celem udostępnienia ich
mieszkańcom.

do dnia 26.09.2017 r.

przekazanie Przewodniczącemu Rady wyników konsultacji społecznych oraz
ogłoszenie do publicznej wiadomości

zamieszczenie na stronie internetowej Zarządzenia nr 741/2017
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania
statutów sołectwom Gminy Krapkowice.
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Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 741/2017
Burmistrza Krapkowic
z dnia 8 września 2017 r.
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA KRAPKOWIC
z dnia 11 września 2017 r.
Na podstawie art.5a ust.1 i 2, art.35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.z
2016 r. poz.446 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXIII/383/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 listopada
2013r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami i innymi
interesariuszami Gminy Krapkowice,
Burmistrz Krapkowic zawiadamia, że w terminie od 11 września 2017 r. do 25 września 2017 r. trwają
konsultacje społeczne w sprawie nadania Statutu sołectw:Borek, Dąbrówka Górna, Gwoździce, Kórnica, Nowy
Dwór, Pietna, Rogów Opolski, Steblów, Ściborowice, Żużela, Żywocice.
Projekt statutów sołectw dostępny jest w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach- Biuro Rady, na stronie
internetowej Urzędu (www.bip.krapkowice.pl), oraz u sołtysa sołectwa.
Opinie i uwagi należy składać na wyznaczonym do tego forumlarzu.Wypełniony formularz należy przesłać
drogą e-mail na adres www.e.skiba@krapkowice.pl. lub dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy- 47-303
Krapkowice,ul.3 Maja 17- Biuro Rady.
Wyniki konsultacji w sprawie projektu statutu sołectwa dotyczą każdego sołectwa i mają charakter
opiniodawczy.
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Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 741/2017
Burmistrza Krapkowic
z dnia 8 września 2017 r.
Protokół zawierający wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał w sprawie uchwalenia
statutów sołectw w Gminie Krapkowice:
Borek, Dąbrówka Górna, Gwoździce, Kórnica, Nowy Dwór, Pietna, Rogów Opolski, Steblów, Ściborowice,
Żużela, Żywocice.
1. Data przeprowadzenia konsultacji: 11.09.2017 r 25.09.2017 r.
2. Komunikat ze zbiorczymi wynikami konsultacji został przekazany Przewodniczącemu Rady Miejskiej
w Krapkowicach, po zakończeniu konsultacji oraz ogłoszony do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo
przyjęty do dnia 26.09.2017 r.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
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Sołectwo
Borek
Dąbrówka Górna
Gwoździce
Kórnica
Nowy Dwór
Pietna
Rogów Opolski
Steblów
Ściborowice
Żużela
Żywocice
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