
Uchwała    Nr   XXIX / 156 / 09
Rady Gminy D ąbrowa Zielona

z dnia  27  lutego   2009 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji i zwołania ze brania wiejskiego w Sołectwie
Zaleszczyny

Na podstawie  art.  5  i  art.  5a  ustawy  z  dnia  8 marca 1990 roku o  samorządzie  gminnym
( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz  § 2 pkt f, § 4 pkt 2, 3 i 4, § 5 uchwały
Nr XV/81/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie  określenia zasad i  trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami ( Dz. Urz. Woj. Śl.  z  2008 roku, Nr 34, poz. 729 ) 

Rada  Gminy  D ąbrowa  Zielona
uchwala, co nast ępuje :

§ 1

Postanawia o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Zaleszczyny  w celu poznania
ich opinii w sprawie projektu statutu Sołectwa Zaleszczyny.

§ 2

1. Zwołać  na  dzień  15  marca  2009  roku,  na  godz.  16.00  w  budynku  b.  sklepu  GS  w
Zaleszczynach.  Zebranie  Wiejskie  mieszkańców  Sołectwa  Zaleszczyny  w  celu
przeprowadzenia konsultacji o których mowa w § 1.                                                               

2. Ustalić  porządek Zebrania Wiejskiego, o którym mowa w ust. 1 w brzmieniu określonym w
załączniku Nr 1. 

§ 3

1. Pod konsultację naleŜy poddać  pytanie :
„Czy akceptujesz przedłoŜony projekt Statutu Sołectwa Zaleszczyny?”

2. Wzór karty konsultacyjnej zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Karty konsultacyjne będą wydawane, a takŜe będą zbierane w trakcie zebrania wiejskiego. 

4. Określa  się  kalendarz  czynności  związanych  z  przeprowadzeniem  konsultacji  stanowiący
załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.  

§ 4

1. W  okresie  od  dnia  08  marca  2009  roku  do  dnia  14   marca  2009  roku  moŜna  uzyskać



wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania związane z przedmiotem konsultacji określonym w   § 1.
W tym teŜ okresie moŜna składać opinie.

2. Do  udzielania   wyjaśnień  i   przyjmowania  opinii,  o  których   mowa w  ust. poprzedzającym
wyznacza się :
1)  radnego  P. Karola  Zycha  –  w  miejscu  zamieszkania  ( Zaleszczyny Nr 27 ),
2)  Wójta  Gminy Dąbrowa Zielona P. Bogusława Dobrowolskiego – w Urzędzie Gminy Dąbro-
.     wa Zielona ( Pl. Kościuszki Nr 31, 42 – 265 Dąbrowa Zielona, w godzinach pracy Urzędu, 

§ 5

Z przeprowadzonych konsultacji sporządzić naleŜy protokół. Wzór protokołu określa załącznik Nr 4 do
niniejszej uchwały.

§ 7

Wyniki  konsultacji  będą  podane  do  wiadomości  mieszkańców  w  trakcie  zebrania,  a  takŜe  przez
rozplakatowanie  kopii  protokołów  na  terenie  Sołectwa  Zaleszczyny,  a  takŜe  przez  wywieszenie
protokołu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.   

§ 8

Wyniki  konsultacji  zostaną  wykorzystane  w  trakcie  podejmowania  przez  Radę  Gminy  uchwały  w
sprawie nadania Sołectwu Zaleszczyny Statutu. 

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie.



Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIX / 156 / 09
Rady  Gminy Dąbrowa  Zielona
z dnia  27  lutego  2009  roku

PORZĄDEK  ZEBRANIA  WIEJSKIEGO  W  SOŁECTWIE  ZALESZCZYNY

1. Otwarcie Zebrania,

2. Informacja Wójta Gminy na temat nowo utworzonego Sołectwa,

3. Informacja na temat projektu Statutu Sołectwa Zaleszczyny,

4. Dyskusja,

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia opinii na temat projektu Statutu,

6. Sprawy róŜne,

7. Zakończenie Zebrania.



Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIX / 156 / 09
Rady Gminy Dąbrowa Zielona
z dnia  27  lutego  2009 roku

Kalendarz  czynno ści
związanych z przeprowadzeniem konsultacji

w sprawie zaopiniowania Statutu Sołectwa Zaleszczyn y.

Dzień w którym upływa termin
wykonania czynności

Treść czynności

27   lutego  2009 roku Zarządzenie konsultacji

08  marca 2009 roku Powołanie Komisji  ds.  konsultacji 

08  marca 2009 roku Rozplakatowanie informacji o dniu, miejscu i sposobie
przeprowadzenia konsultacji.

08 marca 2009 roku – 15 marca 2009 roku Kampania wyjaśniająca i zbieranie opinii

15 marca 2009 roku Zebranie Wiejskie   konsultacyjne

 15  marca 2009 roku Podanie  wyników konsultacji do wiadomości mieszkańców.



Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIV / 156 / 09
Rady Gminy Dąbrowa Zielona
z dnia  27  lutego  2009 roku

PROTOKÓL

z  czynno ści  zwi ązanych  z  przeprowadzeniem  konsultacji
w  sprawie  zaopiniowania Statutu Sołectwa Zaleszcz yny.

1. Przedmiotem  konsultacji z mieszkańcami było  poznanie ich opinii w sprawie projektu Statutu
Sołectwa Zaleszczyny.

2. Zebranie  Wiejskie  konsultacyjne  zostało  przeprowadzone  w  dniu  15  marca  2009  roku  w
Zaleszczynach. 

3. Na dzień 31 grudnia 2009 roku na terenie Sołectwa Zaleszczyny zamieszkiwało  91 osób,  z
tego do udziału w konsultacjach uprawnionych było 77 osób.

4. W  konsultacjach :

- udział wzięło : ..... osób,

- oddano głosów niewaŜnych : ............,

- oddano głosów waŜnych : .................,

5. Za wyborem wariantu odpowiedzi oddano :

-  za  pozytywnym  zaopiniowaniem  projektu Statutu  Sołectwa Zaleszczyny  oddano :  ..........
głosów,

- negatywną opinię wyraziło : ...........   osób.

- ............ głosów wstrzymujących się z wyborem wariantu odpowiedzi.

6. Mieszkańcy Sołectwa pozytywnie / negatywnie opiniują projekt Statutu Sołectwa Zaleszczyny.

Protokół niniejszy sporządzono w 2 egzemplarzach, z czego jeden przekazuje się Przewodniczącemu
Rady Gminy Dąbrowa Zielona za pośrednictwem Wójta Gminy Dąbrowa Zielona.

Treść  protokołu podaje  się  do  wiadomości  mieszkańców przez wywieszenie  jego kopii  na  terenie
Gminy Dąbrowa Zielona.



PODPISY   UCZESTNIKÓW  KONSULTACJI :

PODPISY  CZŁONKÓW  KOMISJI :

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

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

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


