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ZARZADZENIE NR 18/2019
Wójta Gminy Brody
z dnia 30 stycznia 2019 roku

W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Brody dotyczących
uchwalenia statutów sołectw.
Na podstawie art.5a ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.0
z 2018r. poz.994 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr I/8/2017 Rady Gminy Brody z dnia
31 stycznia 2017 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy
Brody, zarządzam co następuje:
§ 1.
1.Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne we wszystkich sołectwach Gminy Brody
w sprawie uchwalenia statutów sołectw położonych w Gminie Brody.
2.Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są połnoletni mieszkańcy Gminy Brody,
3.Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii mieszkańców Gminy Brody w sprawie rozwiązań
organizacyjnych i prawnych w przedłożonym projekcie statutu sołectw.
*2.
1.Konsultacje społeczne prowadzone będą w formie:
a)wyłożenia do publicznego wglądu projektu statutów w Urzędzie Gminy Brody (Punkt Obsługi
Klienta — w godzinach urzędowania)
b)publikacji na stronie internetowej Gminy Brody,
c)zebrań wiejskich z mieszkańcami,
2.wzór formularza konsultacyjnego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia
3.
1.Konsultacje rozpoczną się dn.01 lutego 2019r, a kończą dn.18 lutego 2019r
2.0pinie i uwagi, formularze konsultacyjne oraz protokoły z zebrań wiejskich należy składać do
dnia zakończenia konsultacji.
* 4.
1.Po zakończeniu konsultacji sporządza się „Informację z przeprowadzonych konsultacji", która
zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody.
2.Informacja z przeprowadzonych konsultacji zostanie przekazana:
Wójtowi Gminy Brody,
Przewodniczącemu Rady Gminy w Brodach
3.Wynik konsultacji ma charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów Gminy.
5.
Realizację zarządzenia powierza się Sekretarzowi Urzędu Gminy.
§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 18/2019
Wójta Gminy Brody
z dnia 30 stycznia 2019r

Formularz konsultacyjny
W sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa
Lp. Treść zapisów w projekcie
statutu (paragraf, punkt)

Propozycja nowych zapisów

Uwagi i
uzasadnienia

Informacje o zgłaszają cym:
Imię i nazwisko

miejsce zamieszkania

Podpis
lieWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 29016 r w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepł ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), publ.Dz.Urz.UE L Nr 119, s.1 w ramach konsultacji
społecznych projektu statutu Sołectwa
Jednocześnie oświadczam, iż przyjmuje do wiadomości, że:
-administratorem tak zebranych danych osobowych jest Urząd Gminy w Brodach
ul.St.Staszica 3, 27-230 Brody,
mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Formularz należy złożyć:
-osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Brody,
-w wersji elektronicznej na adres: ugbiuro rady@brody.info.pl
u sołtysa danego sołectwa.

