
Zarządzenie Nr 17/19 

Wójta Gminy Adamów 

z dnia 1 marca 2019 r. 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie wprowadzenia 

zmian w statutach sołectw na terenie Gminy Adamów 

 

 Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) w związku z § 8 uchwały Nr XXI/153/16 Rady 

Gminy Adamów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji z mieszkańcami Gminy Adamów (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2017 r. poz. 370) 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. 

1. Przystępuje się do przeprowadzenia konsultacji społecznych, których przedmiotem 

jest projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w statutach sołectw na terenie 

Gminy Adamów stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia. 

2. Celem konsultacji jest poznanie opinii, uwag i propozycji mieszkańców Gminy 

Adamów na temat projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w statutach 

sołectw. 

§ 2. 

1. Zasięg terytorialny konsultacji społecznych obejmuje obszar Gminy Adamów. 

2. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są pełnoletni mieszkańcy Gminy 

Adamów. 

§ 3. 

Termin przeprowadzenia konsultacji społecznych ustala się na okres od 4 marca 2019 r. 

do 18 marca 2019 r. 

§ 4. 

1. Konsultacje prowadzone będą w formie publikacji projektu uchwały w sprawie 

wprowadzenia zmian w statutach sołectw na terenie Gminy Adamów na stronie 

internetowej Gminy Adamów www.adamow.pl wraz z formularzem 

umożliwiającym wyrażenie opinii. 

2. Wypełnione formularze umożliwiające wyrażenie opinii składa się do Urzędu 

Gminy Adamów (pokój Nr 10) lub wysyła na adres e-mail: adamow@adamow.pl 

3. Formularz umożliwiający wyrażenie opinii stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia. 

§ 5. 

Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie na 

stronie internetowej www. adamow.pl oraz przez ogłoszenie w sposób zwyczajowo 

przyjęty na terenie Gminy w ciągu 7 dnia od dnia zakończenia konsultacji. 

§ 6. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

§ 7. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podawane jest do publicznej 

wiadomości przez umieszczenie w BIP Gminy Adamów, na stronie internetowej 

www.adamow.pl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy. 
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