
Załącznik nr 3  

do  zarządzenia  Nr 75/2015 

 Wójta Gminy Piaski  
z dnia  27 sierpnia 2015 roku 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PIASKI 

z dnia  31 sierpnia 2015 roku 

o rozpoczęciu konsultacji społecznych  dotyczących wzorcowego statutu 

sołectw 
               Na podstawie art.5a ust. 2 w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. , poz.  594 ze zmianami) oraz uchwały Nr 

XV/81/2004 Rady Gminy Piaski z dnia  22 kwietnia 2004 roku. w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji  z mieszkańcami Gminy Piaski (Dz.Urz.Woj Wielkopolskiego   z 

2004 roku, Nr 100, poz. 2006)  

Wójt Gminy Piaski 
zawiadamia, iż przedmiotem konsultacji społecznych jest wzorcowy projekt statutu sołectwa, 

dotyczący zmiany statutów wszystkich sołectw  z terenu Gminy Piaski, tj. sołectwa: 

Bodzewko Pierwsze, Bodzewo, Drzęczewo Drugie, Drzęczewo Pierwsze, Godurowo, 

Grabonóg, Lipie, Michałowo, Piaski, Podrzecze, Rębowo, Smogorzewo, Strzelce Małe, 

Strzelce Wielkie, Szelejewo Drugie, Szelejewo Pierwsze.   

 Konsultacje rozpoczynają się w dniu 1.09. 2015r. i trwać będą  do 31.10.2015 roku. 

         Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie: wyłożenia wzorcowego projektu statutu 

sołectw : 

 w Sekretariacie Urzędu Gminy Piaski – pokój  nr 8, 

  u sołtysów. 

Projekt zostanie również zamieszczony zostanie na stronie internetowej: bip.piaski-wlkp.pl 

Wzorcowy projekt statutów zostanie również omówiony na zebraniach wiejskich zwołanych 

w tym celu.  

Opinie i uwagi należy zgłaszać na formularzu do składania uwag, propozycji, opinii                

do projektu wzorcowego statutu sołectw w następujący sposób:  

 przesłanie za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Piaski, ul. 6 Stycznia 1,             

63-820 Piaski, 

  przesłanie na adres poczty internetowej: sekretariat@piaski-wlkp.pl 

 osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Piaski.  

Wyniki konsultacji w sprawie przedstawionego projektu statutu dotyczą każdego sołectwa 

i mają charakter opiniodawczy.  

UPRAWNIENI 

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są mieszkańcy, którzy posiadają czynne prawo 

wyborcze do organów gminy.  

UWAGA 

Wyniki konsultacji  zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie ich treści 

na tablicach informacyjnych: 

 Urzędu Gminy Piaski ,  

 Sołectw, 

 oraz na stronie internetowej Gminy Piaski. 

 

Uwagi wniesione anonimowo nie będą rozpatrywane. 

 

Wyjaśnień w powyższej sprawie udziela Sekretarz Gminy Piaski – tel. 655719021 lub 

6519030 w. 13. 
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Formularz do składania uwag, propozycji, opinii do projektu Statutów Sołectw 
 
1. Statut Sołectwa …...................................................................................................... 

2. Imię i nazwisko osoby lub nazwa organizacji składającej formularz: 

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

3.Adres: …...................................................................................................................... 

4. Telefon/e-mail: …....................................................................................................... 
 

L.p. Wskazanie § w 

analizowanym dokumencie 

Treść 

( uwag, propozycji, opinii). 

Uzasadnienie 

1  
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4  

 

 

 

 

 

 

          

  

 

Podpis (czytelny) i data osoby składającej formularz: 

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

 


