OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
Wójta Gminy Ustka
z dnia 5 maja 2016 roku
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy Ustka dotyczących zmian
w statutach sołectw.
Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 446) w związku z § 3 ust.1 Uchwały Nr XIII.132.2011 Rady
Gminy Ustka z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych na terenie Gminy Ustka (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 170, poz. 3906)
zapraszam do udziału w w/w konsultacjach mieszkańców Gminy Ustka.
1.

Konsultacje odbędą się według zasad:
1) cel i przedmiot: wprowadzenie zmian w statutach sołectw Gminy Ustka wynikających z
wytycznych nadzoru prawnego Wojewody Pomorskiego,
2) zasięg terytorialny: teren Gminy Ustka,
3) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: od 16 maja 2016 roku do 17 czerwca 2016
roku,
4) forma: ankietowe badanie opinii mieszkańców, poprzez odpowiedź na pytanie
i zgłaszanie uwag w ankiecie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały:
Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zmian do statutów sołectw Gminy Ustka
zaproponowanych w brzmieniu ogłoszonym na tablicach ogłoszeń w Urzędzie
Gminy i sołectwie oraz na stronie Urzędu Gminy Ustka – ustka.ug.gov.pl
w zakładce „konsultacje społeczne”?,
5) projekt zmian statutów dostępny jest także u sołtysa danego sołectwa,
6) sposób poboru ankiet: Biuro Obsługi Interesantów Urzędu Gminy Ustka
ul. Dunina 24, strona Urzędu – ustka.ug.gov.pl w zakładce „konsultacje społeczne”,
u sołtysa danego sołectwa,
7) sposób poinformowania o wynikach: Ogłoszenie Wójta na tablicach ogłoszeń
w Urzędzie Gminy i sołectwach, strona Urzędu – ustka.ug.gov.pl w zakładce
„konsultacje społeczne”,
8) osoba odpowiedzialna za przygotowanie oraz opracowanie wyników: Sekretarz Gminy
we współpracy z komisją powołaną przez Wójta Gminy,

9) wyznaczone miejsce do składania ankiet: Biuro Obsługi Interesantów Urzędu Gminy
Ustka ul. Dunina 24, lub u sołtysa danego sołectwa. Zebrane w czasie trwania
konsultacji ankiety, sołtysi powinni złożyć w Urzędzie Gminy Ustka
w nieprzekraczalnym terminie do 20 czerwca 2016 roku. Po wskazanym terminie
złożone w Urzędzie Gminy Ustka ankiety nie będą brane pod uwagę.

Wójt Gminy Ustka
/-/mgr Anna Sobczuk - Jodłowska

Uwaga!
Treść statutów umieszczona jest na stronie Urzędu Gminy Ustka – ustka.ug.gov.pl
w zakładce „konsultacje społeczne” oraz do wglądu na jednej tablicy ogłoszeń
w sołectwach jak i u sołtysów wsi.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VII.221.2016
Rady Gminy Ustka
z dnia 29 kwietnia 2016 roku

ANKIETA DO KONSULTACJI
Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zmian do statutów sołectw Gminy Ustka
zaproponowanych w brzmieniu ogłoszonym na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy
i sołectwach oraz stronie Urzędu Gminy Ustka –ustka.ug.gov.pl w zakładce
„konsultacje społeczne”?,
TAK
NIE
WSTRZYMUJĘ SIĘ
Uwagi do projektu statutu:
1.

…………………………………………………………………………………

2.

…………………………………………………………………………………

3.

…………………………………………………………………………………

4.

…………………………………………………………………………………

Imię
Nazwisko
Adres
……………………………..
(podpis)
Informacja:
udzielając odpowiedzi na pytanie stawia się znak X tylko w jednej kratce,
odpowiedź na pytanie uważa się za nieważną jeżeli nie postawiono znaku X w żadnej kratce, postawiono dwa lub
trzy znaki, albo zamalowano kratkę.
Podanie danych jest niezbędne z uwagi na konieczność wykazania, że głosował mieszkaniec Gminy Ustka.

WYKAZ PROPONOWANYCH ZMIAN
DO STATUTÓW SOŁECTW GMINY USTKA

W statutach sołectw Gminy Ustka wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Ustka
Nr XXXVI.431.2014 Rady Gminy Ustka z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia statutów
sołectw gminy Ustka oraz Uchwałą Rady Gminy Ustka Nr X.104.2015 z dnia 27 sierpnia 2015 roku
w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Grabno i Uchwałą Rady Gminy Ustka Nr X.105.2015 z dnia
27 sierpnia 2015 roku w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Zimowiska, wprowadza się następujące
zmiany:
1. w § 7 statutów, ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa.”
2. w § 9 statutów w ust. 4 po słowach „w organach Sołectwa” dodaje się słowa „oraz zgłaszać
propozycji uchwał i wniosków.”
3. § 10 statutów otrzymuje brzmienie: „§ 10. Osoby biorące udział w Zebraniu Wiejskim mają
prawo:
1) brać udział w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad,
2) zadawać pytania Sołtysowi, członkom Rady Sołeckiej oraz obecnym na Zebraniu
Wiejskim przedstawicielom Gminy i innym zaproszonym gościom.”
4. w § 13 statutów ust. 3 skreśla się.
5. w § 14 statutów po ust. 1 dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu: „1a. Zebranie Wiejskie
zatwierdza proponowany porządek obrad zwykłą większością głosów. Zmiana porządku
obrad następuje zwykłą większością głosów.”
6. w § 28 statutów w ust. 4 – na końcu - dodaje się zdanie: „W przypadku nie dokonania wyboru
Sołtysa, Rady Sołeckiej na tym samym posiedzeniu Zebrania Wiejskiego, zastosowanie ma
ust. 6.”
7. w § 28 statutów w ust. 6 po słowach „w ust. 5” dodaje się słowa: „z zastrzeżeniem postanowień ust. 4.”
8. w § 30 statutów ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Możliwa jest realizacja zadania o wartości
przekraczającej kwotę funduszu sołeckiego, jeżeli na realizację tego zadania zostaną zabezpieczone
środki w budżecie gminy.”

