
Zarządzenie nr 3l20t4

Wóita Gminy Reńska Wieś

z dnia 07 sĘcznia 2o14r.

w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsu|tacji społecznych projektu uchwaĘ Rady Gminy

Reńska Wieś w sprawie nadania statutu sołectwu KoMoRNo położonemu na terenie Gminy

Reńska Wieś.

Na podstawie art.30 ust. 1 w związku z art. 5a ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie

gminnym (tj. Dz.U. z20t3r. poz.594) oraz Uchwały nr XXV|ll/245/06 z dnia 23 sierpnia 2006r. Rady

Gminy Reńska Wieś w sprawie zasad itrybu przeprowadzania konsultacjispołecznych z mieszkańcami

Gminy Reńska Wieś ( Dz'Urz. Woj. opolskiego nr 66, poz. 2049 z dnia 29 września 2006r.),

Wójt Gminy Reńska Wieś zarządza, co następuje :

5r.

L Łarządzam przeprowadzenie konsultacjispołecznej na Zebraniu Wiejskim Sołectwa

KoMoRNo w sprawie nadania statutu sołectwu KoMoRNo położonemu na terenie Gminy

Reńska Wieś w dniu Ż2 swczNlA 2ol4r. o godzinie L8,00

2. Celem konsultacjijest zebranie opinii mieszkańców na temat zapisów w projekcie uchwały w

sprawie nadania statutu sołectwu KoMoRNo położonym na terenie Gminy Reńska Wieś.

$z'

Konsultacje przeprowadzane będą w formie przyjmowania pisemnych opinii iwniosków

dotyczących treści projektu uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu.

53'
Konsultacje polegać będą na :

1-- 1) udostępnieniu mieszkańcom treści projektu statutu sołectwa w Biuletynie lnformacji Publicznej

Gminy Reńska Wieś www.renskawies'pl ;

2) wyłożeniu projektu statutu na co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zebrania Wiejskiego u

Sołtysa ;
3) wyłożeniu projektu statutu w Urzędzie Gminy w Reńskiej Wsi ( pokój nr 8), w dniach i godzinach

urzędowania;

4| zorganizowaniu Zebrania Wiejskiego, na którym mieszkańcy sołectwa wyrażą opinię, zgloszą

wnioski i uwagi do projektu statutu sołectwa.

54.
Wnioski i opinie mieszkańców , organizacji społecznych i stowarzyszeń należy składać na Zebraniu

Wiejskim.



5s
opinię w sprawie zgłoszonych wniosków i projektu statutu wyrażą mieszkańcy sołectwa na Zebraniu

Wiejskim w formie głosowania.

56
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

5z
Zarządzenie wchodziw życie z dniem podpisania i podlega :

]_. zamieszczeniu na stronie internetowej Gminy Reńska Wieś www.renskawies,p|

2. wywieszeniu na tablicy Urzędu Gminy.

3. wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w sołectwie.
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