
ZARZĄDZENIE NR 0050/113/2016 

z dnia 19 sierpnia 2016r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów 

wszystkich sołectw gminy Łambinowice 

na podstawie art. 5a  w związku z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U.2013.594) oraz § 1 Uchwały nr XVI/100/2004 Rady Gminy Łambinowice     

z dnia 25 marca 2004r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami 

Gminy Łambinowice, zarządzam co następuje: 

§1 

W okresie od 26 sierpnia 2016r. do dnia 30 września 2016r. przeprowadza się konsultacje 

społeczne dotyczące zmiany statutów wszystkich sołectw z terenu Gminy Łambinowice. 

Przedmiotem konsultacji jest projekt wzorcowego statutu sołectwa stanowiący załącznik nr 1 

do zarządzenia. 

§2 

Konsultacje mają na celu poznanie opinii mieszkańców poszczególnych sołectw na temat 

proponowanych zmian w statutach. Konsultacje przeprowadzane będą w formie: 

1) zebrań wiejskich poszczególnych sołectw gminy Łambinowice. 

§3 

Konsultacje polegać będą na: 

1)  udostępnieniu projektów uchwał o których mowa w §1 na gminnej platformie 

internetowej: www.gminalambinowice.pl; 

2) Wystawieniu projektów uchwał o których mowa w §1 w Urzędzie Gminy 

w Łambinowicach (pok. Nr 21, piętro) w dniach i godzinach urzędowania celem 

udostępnienia ich mieszkańcom; 

3) Przeprowadzeniu zebrań wiejskich, na których mieszkańcy sołectw wyrażą opinię lub 

zgłoszą wnioski i uwagi do projektów statutów sołectw. 

 

 

 

 

http://www.gminalambinowice.pl/


§4 

1. Opinię w sprawie projektów uchwał o których mowa w §1 mieszkańcy wyrażają 

podczas Zebrań Wiejskich poprzez oddanie głosu popierającego lub przeciwnego na 

pytania o następujących treściach: 

Czy jesteś za nadaniem Statutu Sołectwu ……………………….. w brzmieniu 

udostępnionym zgodnie z Zarządzeniem nr 0050/113/2016 Wójta Gminy 

Łambinowice i Zebraniu Mieszkańców?”. 

 

§5 

       Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

§7 

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega: 

1) Zamieszczeniu na gminnej platformie internetowe: www.lambinowice.pl 

2) Wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy; 

3) Wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Sołectw na terenie Gminy Łambinowice. 

 

  

 WÓJT GMINY ŁAMBINOWICE 

 /-/ Tomasz Karpiński 
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