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Zarządzenie Nr 8/2019
Wójta Gminy Falków
z dnia 13 lutego 2019 r.

w sprawie przeprowadzeniz konsultacji projektów statutów sołectw Gminy Fałków

Na podstawie art. 5a i art. 33 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samoruądzie

gminnym (Dz, U z 2OI8 poz. 994 ze zm.), uchwały Nr XXXl212l20I8 Rady Gminy
w Fałkowi e z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji
z mieszkańcami Gminy Fałków (Dz,IJrz. Woj' Swiętokrzyskiego z 2018 r. poz. 2687) oraz

uchwały nr IYl39l2019 Rady Gminy w Fałkowie z dnta 11 lutego 2019 r. w sprawie

przeprowadzenia konsultacji zmleszkancami Gminy Fałkow projektów statutów sołectw

Gminy Fałków, zarządzam. co następuje:

$1
I Postanawia się przeprowadzić konsultacje projektów statutów sołectw połozonych na

terenie Gminy Fałków zmieszkahcami Gminy Fałków.
Celem konsultacji jest zębranię uwag' wniosków i opinii mieszkańców Gminy

Fałków w sprawie zapisów projektu wzorcowego statutu Sołectwa stanowiącego

zał,ącznl'knr 1 do niniejszego Zarządzenia'

s2
Konsultacje, o których mowa w $ 1 skierowane są do wszystkich mieszkańców Gminy
Fałkow posiadających czynne prawo wyborcze do rady gminy oraz obejmują teren Gminy
Fałków.

$3
Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od dnia 18 lutego 2019 r. do dnia

8 marca 2019 r.
$4

1. Konsultacje prowadzone będą poprzez formularze, tym internetowe' umozliwiające
wyrażenie opinii. Wzór formularza konsultacyjnego stanowi załącznlk m f do

niniej s ze go Zar ządzenta,
2. Wzor formularza, o którym mowa w ust. I zamieszczony zostanie w Biuletynie

Informacji Publicznej Gminy Fałkow www"bip.falkow.pl oIaZ na stronie internetowej

" Gminy Fałków www"falkow.pl, dostępny będzie równiei w miejscach wskazanych w
ust. 3.

3, Konsultacje polegać będą na:

1) udostępnieniu mieszkańcom treści projektu wzorcowego statutu sołectwa

w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Fałków oraz na stronie internetowej

Gminy Fałków w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE'
2) wyłozeniu projektu wzorcowego statutu w TJrzędzie Gminy w Fałkowie (pok. Nr 8),

w dniach i godzinach urzędowania, celem udostępnienia ich mieszkańcom
t zgłaszania opinii, uwag i wniosków.

4. Formularze konsultacyj ne ta|eŻy składać w terminie określonym w $ 3, poprzęz,.

1) złoŻęntę w Sekretariacie Urzędu Gminy w Fałkowie,
2) za pośrednictwem poczty na adres lJrząd Gminy w Fałkowie, u| .Zamkowa 1A,

26-260 Fałków (decyduje data wpływu do Urzędu),
3 ) przesłanie drogę elektroniczną na adres : gmina@fa1kow.pl.



$s
1. Po zakonczeniu konsultacji sporz ądza siĘ protokół, który zostanie podany do publicznej

wiadomości popr,ez j.go 
^rozplakatowanie na obszarze objętym konsultacjami,

zamieszczenie go * Siuietynie informacji Publicznej na stronie www'bip'falkow'pl

oraznatablicy ógłoszeń Urzędu Gminy w Fałkowię. 
.

2. Wyniki konsultJcji mają charakter ópiniodav,{czy i nie będą wiĘące dla organów

Gminy. 
$ 6

WykonaniezarządzenlapowierzasięSekretarzowiGminy.

$7
Zarządzenie wchodzi w Życ\e z dniem podpisania.

s8
Zarządzenie podlega podaniu do public"znej wiadomości w formie obwieszczenia

stanowiące go zał'ącźnik nr 3 do Zarządzenia poprzez.jego rozp1akatowan: .u obszatze

objętym konsultacjami' ,amies,c,ęnie go w^ Biuletynie Informacji Publicznej na

stronie www.bip.faikow.p1 oraznatablicy ógłoszeń Urzędu Gminy w Fałkowie.
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