OGŁOSZENIE NR 8/2019
BURMISTRZA SĘDZISZOWA
z dnia 23 sierpnia 2019 r.
w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Sędziszów, w sprawie wyrażenia opinii
o projektach statutów (sołectw i osiedli) jako jednostek pomocniczych gminy
Na podstawie § 4 uchwały Nr XLI/289/2018 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 24 kwietnia 2018 roku
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami gminy Sędziszów (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2018 roku, poz. 1918)
ZAPRASZAM:
w terminie od 1 września 2019 roku do 31 października 2019 roku wszystkich mieszkańców gminy
Sędziszów do konsultacji społecznych w przedmiocie procedowanych projektów uchwał w sprawie
uchwalenia statutów sołectw i statutów osiedli - co wynika z art. 35 - ustawy o samorządzie gminnym,
a celem konsultacji jest poznanie opinii, uwag i propozycji mieszkańców poszczególnych sołectw i osiedli
w sprawie rozwiązań organizacyjnych i zakresu działania sołectw i osiedli, proponowanych w projektach
statutów:
W ramach przebiegu konsultacji:
1. Wzorcowe statuty sołectwa oraz osiedla, od 23 sierpnia2019 roku, są umieszczone na czas konsultacji do
wiadomości mieszkańców gminy, z dołączonym do wykorzystania formularzem umożliwiającym wyrażenie
swojej opinii, w wersji:
a) elektronicznej
Sędziszów,

na

stronach

Biuletynu

Informacji

Publicznej

i na

stronie

internetowej

gminy

b) papierowej na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sędziszowie i na Punkcie Obsługi
Interesantów w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie przy ul. Dworcowej 20, pokój Nr 1 (hol
budynku A) w dniach i godzinach urzędowania,
c) papierowej wywieszonych przez sołtysów i zarządy osiedli w poszczególnych sołectwach i
osiedlach na tablicach urzędowych oraz przekazanych dla sołtysów do wglądu dla (przez)
mieszkańców.
2. każdy mieszkaniec gminy w okresie od 1 września 2019 do 31 października 2019, ma prawo do
wyrażenia swojej opinii o przedstawionych projektach statutów w formach:
- osobistej pisemnej złożonej na Punkcie Obsługi Interesanta
Sędziszowie, przy ul Dworcowej 20, pokój Nr 1, (hol budynku A),

Urzędu

Miejskiego

w

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres um@sedziszow.pl (w tytule należy podać "konsultacje
społeczne - statuty sołectw i osiedli"),
- za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Urząd Miejski w Sędziszowie, ul Dworcowa 20, 28-340
Sędziszów (z dopiskiem na kopercie: "konsultacje społeczne - statuty sołectw osiedli"),
- bezpośrednio na zorganizowanym w sołectwie czy osiedlu spotkaniu konsultacyjnym, poprzez złożenie
wypełnionego formularza lub wypowiedzi z zapisem do protokołu.
3. Sołtysi i zarządy osiedli w okresie konsultacji mogą zorganizować na wniosek mieszkańców spotkania
konsultacyjne, na których zostaną dla mieszkańców udostępnione do wglądu teksty statutów oraz druki
formularzy do konsultacji.
4. Ze spotkania konsultacyjnego zostanie sporządzony protokół z konsultacji w którym należy ująć
dyskusję nad zapisami projektów statutów. Wszystkie złożone formularze i zidentyfikowane (tj. od kogo
pochodzą) wnioski i opinie ujęte w protokołach z konsultacji zostaną włączone w procedowanie nad
projektami. Sołtysi oraz przewodniczący zarządów osiedli protokoły z konsultacji przekażą do Burmistrza.
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5. Z przebiegu konsultacji w terminie 7 dni od ich zakończenia, zostanie sporządzone sprawozdanie
zawierające informacje o przedmiocie, formie, terminie i ilości osób które wzięły udział w konsultacjach oraz
zgłoszonych opiniach i wnioskach. Sprawozdanie zostanie udostępnione mieszkańcom gminy poprzez
umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Sędziszów oraz przedłożenie do Rady Miejskiej
Sędziszów wraz z projektami statutów do dalszego procedowania.

Burmistrz Sędziszowa
Wacław Szrek
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Załącznik do ogłoszenia Burmistrza Sędziszowa
w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy
w sprawie uchwalenia statutów sołectw i statutów osiedli

1.

Przedmiot konsultacji

FORMULARZ KONSULTACJI

projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw i statutów osiedli w gminie Sędziszów
2. Wpisać z projektu statutu: Rozdział i paragraf, do którego zgłaszana jest uwaga

3. Proponowanie brzmienie paragrafu

4. Uzasadnienie zmiany:

Podmiot zgłaszający uwagi
Nazwa podmiotu i adres
Imię i Nazwisko
osoby do kontaktu
e-mail
Tel.
Data sporządzenia:
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