WÓJT
Gminy Brzeziny
Zarządzenie Nr 42 / 2019
Wójta Gminy Brzeziny
z dnia 22 marca 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów
statutów sołectw Gminy Brzeziny
Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5a ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz uchwały
Nr VI/48/2019 Rady Gminy Brzeziny z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Brzeziny (Dz. Urz. Woj.
Łódzkiego z 2019 r., poz. 1297) zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. W celu nowelizacji i dostosowania zapisów dotyczących organizacji i zakresu
działania jednostek pomocniczych do nowych regulacji ustawowych należy przeprowadzić
konsultacje społeczne dotyczące projektów statutów wszystkich sołectw – jednostek
pomocniczych Gminy Brzeziny.
2. Celem konsultacji, o których mowa w ust. 1 jest zebranie uwag, opinii i propozycji
mieszkańców w sprawie projektów statutów poszczególnych sołectw.
3. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzane w następujących formach:
1) wyłożenia do publicznego wglądu na okres od 25 marca 2019 r. do 16 kwietnia 2019 r.
projektów statutów wymagających konsultacji z możliwością składania w wersji
papierowej lub elektronicznej wniosków, uwag i opinii mieszkańców do dnia
30 kwietnia 2019 r.;
2) możliwości imiennego wyrażania opinii, składania uwag i propozycji podczas Zebrań
Wiejskich mieszkańców gminy Brzeziny zwołanych w poszczególnych jednostkach
pomocniczych gminy celem wyboru sołtysów i rad sołeckich w terminie od dnia 25 marca
2019 r. do dnia 16 kwietnia 2019 r..
§ 2. Do udziału w konsultacjach społecznych uprawnieni są pełnoletni mieszkańcy danego
sołectwa ujęci w rejestrze wyborców Gminy Brzeziny.
§ 3. Projekty statutów sołectw wraz z niezbędnymi formularzami udostępnione zostaną
mieszkańcom w okresie konsultacji społecznych, poprzez:
1) wyłożenie w Urzędzie Gminy Brzeziny- sekretariat – pok. Nr 1.08 – w dniach
i godzinach pracy Urzędu oraz w trakcie Zebrań Wiejskich w poszczególnych jednostkach
pomocniczych;
2) zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brzeziny http://bip.ugbrzeziny.nv.pl w zakładce: Konsultacje Projektów Statutów Sołectw;
3) na stronie internetowej Gminy Brzeziny www.gminabrzeziny.pl.
§ 4. 1. Konsultacje przeprowadzone zostaną przy wykorzystaniu formularza, którego wzór
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Harmonogram określający miejsca i terminy, w których zwołane zostały Zebrania
Wiejskie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. W celu wzięcia udziału w konsultacjach, osoby o których mowa w § 2 mogą wypełnić
formularz, o którym mowa w ust. 1, podpisać, a następnie dostarczyć do Urzędu Gminy
Brzeziny w terminie trwania konsultacji w jeden z następujących sposobów:
1) złożyć osobiście w Urzędzie – pokój Nr 1.08 lub w trakcie Zebrania Wiejskiego;
2) przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16A,
95-060 Brzeziny;
3) przesłać faksem na nr 46 874 36 99;
4) przesłać drogą elektroniczną w formie skanu na adres e-mail: gminabrzeziny@post.pl;
5) przesłać przy wykorzystaniu Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Gminy
Brzeziny na platformie ePUAP.
§ 5. 1. Po upływie terminu, o którym mowa w § 1, zgłoszone przez uprawnionych
mieszkańców uwagi i propozycje poddane zostaną ocenie i analizie formalno-prawnej,
z zastrzeżeniem ust. 2 i 4.
2. W ocenie i analizie formalno-prawnej uwzględnione zostaną formularze:
1) dostarczone i podpisane przez uprawnionych mieszkańców;
2) dostarczone w terminie, o którym mowa w § 1.
3. Informacja o wynikach konsultacji wraz ze stanowiskiem Wójta Gminy Brzeziny i
podaniem uzasadnienia w przypadku nieuwzględnienia uwag i propozycji, w terminie 30 dni
od zakończenia konsultacji zostaną:
1) zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brzeziny
2) zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Brzeziny,
3) wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie,
4) przedłożone Radzie Gminy Brzeziny.
4. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów Gminy.
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Brzeziny.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Brzeziny
/-/ Barbara Hojnacka

