
Projekt

z dnia  21 stycznia 2020 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE

z dnia .................... 2020 r.

w sprawie wyboru miejsca, terminu i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów statutów 
jednostek pomocniczych Gminy Gogolin

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 
1571, 1696 i 1815) § 6 i § 8 uchwały Nr XXIX/259/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 stycznia 2017 r. 
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Gogolin (Dz. Urz. Woj. 
Opolskiego z 2017 r. poz. 342) Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje:

§ 1. Konsultacje społeczne projektów uchwał w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy 
Gogolin będą prowadzone w dwóch etapach w następujących formach: 

1) wyłożenia do publicznego wglądu i przyjmowania uwag i opinii do projektów uchwał dotyczących statutów 
jednostek pomocniczych Gminy Gogolin za pomocą formularza zgłaszania uwag, wniosków i opinii (Etap 1 ). 
Formularz zgłaszania uwag, wniosków i opinii stanowi załącznik  do niniejszej uchwały, a także projekty uchwał 
dotyczące statutów jednostek pomocniczych Gminy Gogolin będą ogłoszone na stronach internetowych Urzędu: 
gogolin.pl oraz bip.gogolin.pl. i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

2) zebrań mieszkańców w poszczególnych jednostkach pomocniczych gminy, które będą odbywać się zgodnie 
z harmonogramem konsultacji, ustalonym szczegółowo przez Burmistrza Gogolina z zastrzeżeniem § 3 ust.1 (Etap 
2). Mieszkańcy na zebraniach wyrażają stanowisko w głosowaniu jawnym.

§ 2. 1. Konsultacje w formie wyłożenia do publicznego wglądu i przyjmowania uwag  do projektów uchwał 
dotyczących statutów jednostek pomocniczych Gminy Gogolin za pomocą formularza zgłaszania uwag, wniosków 
i opinii o którym mowa w § 1 pkt. 1 będą trwały od 3 lutego 2020r. do 17 lutego 2020r. 

2. Wypełniony formularz może być złożony:

1) w wersji papierowej listownie na adres Urzędu (Urząd Miejski w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6,
47-320 Gogolin) lub osobiście (Urząd Miejski w Gogolinie, I piętro pokój nr 12),

2) w wersji elektronicznej (formularz zeskanowany lub podpisany podpisem elektronicznym)  
na adres: urzad@gogolin.pl.

3. Nie będą rozpatrywane uwagi i opinie zgłoszone anonimowo i po dniu 17 lutego 2020r.  po godz. 16.30.

§ 3. 1. Konsultacje w formie zebrań mieszkańców w poszczególnych jednostkach pomocniczych gminy będą 
odbywać w terminie od 18.02.2020r. do 11.03.2020r.

2. Harmonogram konsultacji ustalony przez Burmistrza Gogolina wraz z projektami uchwał będzie ogłoszony na 
stronach internetowych Urzędu: gogolin.pl oraz bip.gogolin.pl., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gogolinie i na tablicach ogłoszeń w poszczególnych jednostkach pomocniczych Gminy Gogolin.

3. Konsultacje w formie zebrań z mieszkańcami będą odbywać się zgodnie z § 8 uchwały Nr XXIX/259/2017 Rady 
Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji 
z mieszkańcami gminy Gogolin (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r. poz. 342).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gogolinie

Piotr Czok
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia....................2020 r.

Formularz zgłaszania uwag, wniosków i opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu 
Sołectwa/Dzielnicy 1) 

..........................................................

(wpisać nazwę Sołectwa/Dzielnicy)

1. Informacje o zgłaszającym uwagi, wnioski lub opinie

imię i nazwisko/nazwa organizacji

………………………………………………………………………………………………………………...…

……………………………………………………………………………………..............................................

adres do  korespondencji

………………………………………………………………………………………………………………...…

………………………………………………………………………………………………………………...…

adres poczty elektronicznej i nr telefonu kontaktowego

………………………………………………………………………………………………………………...…

………………………………………………………………………………………………………………...…

2. Zgłaszane uwagi, wnioski lub opinii do wyżej wymienionego projektu:

Uwagi, wnioski i opinie do projektu dokumentuLp.
Część, do której odnosi się 
uwaga, wniosek, opinia
(nr strony, rozdział, 
paragraf, ustęp)

Obecny zapis projektu 
dokumentu

Proponowane brzmienie 
zapisu

Uzasadnienie

1.

2.

3.

Data i podpis: ............................................................................................................................................

Formularz należy:

1) przedłożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, lub

2) przesłać listownie na adres Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin, lub

3) przesłać na adres elektroniczny Urzędu: urzad@gogolin.pl, lub 

1) Niepotrzebne skreślić
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z (Dz.U. z 2019 r. poz. 506

z pózn. zm) organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem po

przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.

Rada Miejska w Gogolinie w dniu 26 stycznia 2017r. podjęła uchwałę Nr XXIX/259/2017

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Gogolin.

W związku z treścią § 6 ust. 4 wyżej wymienionej uchwały Rada Miejska w Gogolinie podejmuje

w formie uchwały decyzję o miejscu, terminie i trybie przeprowadzania konsultacji społecznych.

W związku z powyższym w celu umożliwienia mieszkańcom wniesienia uwag do projektów uchwał

dotyczących statutów poszczególnych jednostek pomocniczych gminy podjęcie przedmiotowej uchwały w

sprawie wyboru miejsca, terminu i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych jest uzasadnione.
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