
Uchwala Nr VI.42.2019 


Rady miny Slubice 

z dnia 111 marca 2019 


w sprawie: 	 zasad i trybu przeprowadz~nia konsultacji z mieszkancami gminy Slubice 
w przedmiocie projektow s~atutow solectw. 

Na podstawie art. Sa i art. 35-usta z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym 
(t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm. l ) Rad Gminy Slubice uchwala, co nastypuje: 

§1. 

Postanawia siy przeprowadzi6 konsultacje mieszancami we wszystkich solectwach Gminy 
Slubice w przedmiocie zaopiniowania proj t6w nowych statut6w solectw gminy. 

§2. 

Konsultacje, 0 	kt6rych mowa w §1, bydq 0 bywaly siy wedlug nastypujqcych zasad i trybu: 

1) W6jt Gminy Slubice przekaze s ltysowi kazdego solectwa projekt statutu tego 
solectwa celem udostypnienia go m eszkancom; 

2) projekt statutu kaZdego solectwa wylozony bydzie do wglqdu mieszkanc6w tego 
solectwa przez okres 30 dni; ud stypnienie statutu w formie papierowej nastqpi 
u soltysa solectwa i w pokoju nr 6 Urzydu Gminy Slubice, natomiast w formie 
elektronicznej w Biuletynie Inform cji Publicznej Gminy Slubice; 

3) ogloszenie 0 przeprowadzeniu kon ultacji spolecznych wraz z informacjq 0 terminie 
konsultacji, mozliwosciq zapozna 'a siy z projektami poszczeg61nych statut6w oraz 
formularzem konsultacji zostan po dane do publicznej wiadomosci poprzez 
wywieszenie stosownych ogloszen na tablicach ogloszen wszystkich solectw Gminy 
Slubice oraz w Biuletynie Informa 'i Publicznej Gminy Slubice; 

4) uwagi do projekt6w statut6w bydq przyjmowane podczas zebran wiejskich oraz przez 
soltys6w poszczeg61nych solectw takze w sekretariacie Urzydu Gminy Slubice przez 

okres 30 dni od dnia ogloszenia przeprowadzeniu konsultacji przez W6jta Gminy 
Slubice; 

5) wyniki konsultacji soltysi poszcze 61nych solectw przedlozq W6jtowi Gminy Slubice 
w terminie 7 dni liczqc od dni uplywu terminu zglaszania uwag do projekt6w 

statut6w; 
6) zakonczenie konsultacji nastqpi nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 wrzesnia 

2019 r. 

§ 3. 

Wyniki konsultacji spolecznych maj'! c arakter opiniodawczy dla W6jta Rady Gminy 
Slubice i nie sq wiqzqce dla organow Gmi y. 

1 Zmiany ustawy opublikowano w Dz.U. z 2018 r. poz. lOOO, poz.1349, poz. 1432, poz. 2500. 



§ 4. 

Wykonanie uchwaly powierza siy W6jtowi Gminy Slubice. 

§ 5. 

1. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzydowym 
Wojew6dztwa Mazowieckiego. 
2. Uchwala podlega podaniu do publicznej wiadomosci poprzez wywieszenie na tablicach 
ogloszen w Urzydzie Gminy Slubice oraz na tablicach ogloszen wszystkich solectw Gminy 
Slubice. 

'I'a'wol1 ir ,eno" Januszewski 


