
Protokół
z wyników konsultacji społecznych projektów statutów sołectw

położonych na terenie Gminy Fałków

obowiązek przeprowadzeniakonsultacji wynika z art.35 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U.

z 2OIa ,, poi. 994 z póŹn, zm.)' Konsultacje spoteczne przeprowadzono zgodnie z uchwałą

Nr XXXV]212]2OI8 Rady Gminy w Fałkowie z dnia20 czerwca 2018 r. w sprawie zasad i trybu

przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Fałkow (Dz. Urz' Woj.

ś*iito''y'kiego z fOI8 r. poz. 2687) oraz uchwałą Nr lvl39l20l9 Rady Gminy w Fałkowie z dnta

11 lutegó 2O{9 t. * ,p'u*i" przeprowadzenia konsultacji z mięszkancami Gminy Fałków projektow

statutÓw sołectw Gminy Fałków. Na podstawie ww. uchwał Wojt Gminy Fałków wydał Zarz4dzenie

Nr 8/2019 z dnia 13 lutego 2OI9 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów statutów sołectw

Gminy Fałków określając termin konsultacji w dniach od 18 lutego 2019 r. do 8 marca f0I9 r.

Konsu|tacjom społecznym został poddany projekt wzorcowego statutu Sołectwa.

Celem i przedmiotem konsultacji społecznych było zebranie uwag' wniosków i opinii

mieszkańców Gminy Fałków w sprawie zapisów projektu wzofcowego statutu sołectwa.

obwieszczenie o teiminie i sposóbie przeprowadżenia konsultacjt vtraz z Zarządzeniem Nr 812019 Wójta

Gminy Fałków' projektem wzorcowego 
'tututu 

i formularzem konsultacji zostało zamięszczone w dniu

I4,O2.2OI1 roku w Biuletynie Inforńacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Fałków.

obwieszczenie o terminió i sposobie plzeprowadzenia konsultacji zostało również wywieszone na

tab1icach informacyjnych w tJriędzie Gminy 1 w poszczególnych sołectwach w okresie od 1 8 lutego 2019

r' do 8 marca zOIit. włącznie. Ponadto projekt wzorcowego statutu wIazz pozostałymi dokumentami

dostępne były w siedzibie Urzędu Gminy pok. Nr 8 w godzinach pracy urzędu.

Konsultacje prowadzone były w formie przyjmowania pisemnych opinii i wniosków dotyczących

treści projektu *żo..o*"go statutu sołectwa. opinie i wnioski moŻnabyło składać w formie pisemnej na

,aŁąciony^ formularzu konsultacji osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy, za poŚrednictwem poczty

na adres-Urząd Gminy w Fałków, ul. Zamkowa IA, f6-f6o Fałków lub drogą elektroniczną na adres

gmina@falkow.pl.

W wyznaczonym na konsultacje terminię nie wpłynęły Żadne uwagi, opinie i propozycje

dotyczqce p.ó;.kt.' wzorcowego statutu sołectwa i nie zł'oŻono zadnego formularza wyraŻającego opinie

na ten temat.

Wyniki konsultacji podaje się do publicznej
Informacji Publicznej Gminy Fałków, urzędowej
po szcze gó|nych sołectwach.

Fałkow' dnia 11 marca f0I9 r.

wiadomośc i,przez umieszczenie na stronie Biuletynu
tablicy ogłoszeń oraz tab|icach informacyjnych w
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