
Trzebiechów, 8 lipca 2019r. 

 

Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji projektu statutów sołectw 
 

 

Procedurę przeprowadzanie konsultacji określono zarządzeniem nr 0050.26.2019 

Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

dotyczących projektów statutów sołectw z mieszkańcami Gminy Trzebiechów. 

Załącznik nr 1 do zarządzenia przedstawia projekt statutu sołectwa, a załącznik nr 2 do 

zarządzenia – to druk formularza zgłaszania uwag i wniosków do projektu statutu sołectwa.  

Całość dokumentacji związanej z przygotowaniem procedur do konsultacji została 

wytworzona przez Sekretarza Gminy przy współudziale pracownika obsługującego Radę 

Gminy. 

 

W dniu 31 maja 2019r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Trzebiechów, w Biuletynie 

Informacji Publicznej (www.biptrzebiechow.pl) w zakładce „Ogłoszenia i komunikaty” oraz 

na stronie internetowej Urzędu Gminy Trzebiechów (www.trzebiechow.pl) w zakładce 

„Komunikaty” umieszczono: 

o obwieszczenie Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30 maja 2019r. zapraszające 

mieszkańców gminy do konsultacji, których przedmiotem jest wzorcowy projektu 

statutu wszystkich sołectw Gminy Trzebiechów. Obwieszczenie określało również 

termin, miejsce i sposób zgłaszania uwag i wniosków, 

o projekt statutu sołectwa (zał. nr 1 do zarządzeniem nr 0050.26.2019 Wójta Gminy 

Trzebiechów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

dotyczących projektów statutów sołectw z mieszkańcami Gminy Trzebiechów), 

o formularz zgłaszania uwag i wniosków do projektu statutu sołectwa (zał. nr 2 do 

zarządzeniem nr 0050.26.2019 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30 maja 2019r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektów statutów sołectw 

z mieszkańcami Gminy Trzebiechów). 

Obwieszczenia, projekty statutu i druki formularza zgłaszania uwag i wniosków w dniu 

3 czerwca 2019r. przekazano pismem OR.0006.25.2019 z dnia 31 maja 2019r. sołtysom wsi: 

Borek, Gębice, Głuchów, Ledno-Głęboka, Mieszkowo, Ostrzyce, Podlegórz, Radowice, 

Swarzynice i Trzebiechów z prośbą o ich wywieszenie na sołeckich tablicach ogłoszeń. 

Zgodnie z § 1 ust. 4 zarządzenia nr  0050.26.2019 termin przeprowadzenia konsultacji 

ustalono na okres od 11 czerwca 2019r. do 28 czerwca 2019r.  

W okresie tym do sekretariatu Urzędu Gminy Trzebiechów oraz na adres poczty 

elektronicznej urzad@trzebiechow.pl nie wpłynął żaden wniosek z uwagami do projektu 

statutu.  

 

Konsultacje przeprowadzono zgodnie z zapisami uchwały nr V/37/2019 Rady Gminy 

w Trzebiechowie z dnia 22 marca 2019r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 

z mieszkańcami Gminy Trzebiechów. Przyjętą formą przeprowadzenia konsultacji było 

zgłaszanie uwag i opinii przy wykorzystaniu formularza zamieszczonego w Biuletynie 

Informacji Publicznej, na stronie gminnej i dostępnego w Urzędzie Gminy oraz u sołtysów 

wsi. 

 

 

Sprawozdanie sporządził Zenon Rychły 
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