
 

 

UCHWAŁA NR IV/23/15 

RADY GMINY SANTOK 

z dnia 29 stycznia 2015 r. 

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Lipek Małych w zakresie projektu 

nowego statutu sołectwa. 

Na podst. art. 5a, art. 35, art. 40 ust. 2 pkt. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2013r., poz.594 ze zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. Uchwala się następujące zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Lipek Małych 

w zakresie projektu nowego statutu sołectwa. 

1. Konsultacje polegać będą na przedłożeniu projektu statutu sołtysowi sołectwa Lipki Małe, celem 

udostępnienia go mieszkańcom sołectwa. 

2. Projekt statutu wyłożony będzie ponadto do wglądu mieszkańcom sołectwa przez okres wyznaczony 

w ust. 4 w Urzędzie Gminy w Santoku oraz dostępny w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej 

gminy Santok. 

3. Ogłoszenie w sprawie konsultacji na temat projektu nowego statutu sołectwa Lipki Małe wraz z informacją 

o terminie konsultacji, możliwości zapoznania się z projektem statutu, treść projektu statutu oraz formularz 

konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie stosownego ogłoszenia na tablicy 

ogłoszeń sołectwa Lipki Małe oraz w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Santok. 

4. Uwagi do projektu statutu będzie przyjmować sołtys oraz sekretariat Urzędu Gminy w Santoku przez okres 

4 tygodni od daty ogłoszenia konsultacji przez Wójta Gminy Santok. 

5. Wyniki konsultacji sołtys przedłoży Wójtowi Gminy Santok w terminie 7 dni po upływie okresu, o którym 

mowa w ust. 4. 

6. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy dla Wójta i Rady Gminy Santok. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok. 

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego. 

2. Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie 

Gminy w Santoku oraz w sołectwie Lipki Małe.   
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