ZARZĄDZENIE NR 47/19
WÓJTA GMINY NAREW
z dnia 10 maja 2019 roku
w sprawie przeprowadzenia konsultacji celem przyjęcia zmian w statutach sołectw
Gminy Narew.
Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 2, § 4, § 5 i § 6 ust. 6,7,8
uchwały Nr III/10/18 Rady Gminy Narew z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Narew
§ 1. 1. Ogłaszam konsultacje celem przyjęcia projektu zmian w statutach sołectw
Gminy Narew.
2. Konsultacje odbędą się w terminie od 13 do 24 maja 2019 roku.
3. Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez wyrażenie opinii i zgłoszenie uwag
i wniosków na „Formularzu zgłaszania uwag i wniosków do projektu zmiany statutów
sołectw Gminy Narew”, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia:
1) w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Narew, ul. A. Mickiewicza 101,
17-210 Narew, oraz
2) elektronicznej na adres: narew@narew.gmina.pl
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 47/19
Wójta Gminy Narew
z dnia 10 maja 2019 r.

Formularz zgłaszania uwag i wniosków projektu zmiany statutów sołectw Gminy Narew
Lp
.
1.

Treść zapisu w projekcie
programu wraz z nr § i ust.

Proponowana treść zapisu
paragrafu i punktu

Uzasadnienie

§ 16. 1. Zebranie wiejskie jest ważne
(zdolne do podejmowania uchwał), gdy
mieszkańcy sołectwa zostali o nim
prawidłowo zawiadomieni, zgodnie z
wymogami statutu i bierze w nim udział,
z zastrzeżeniem § 24 ust. 1, co najmniej
1/10
mieszkańców
sołectwa
uprawnionych do głosowania i udziału w
zebraniu.
1a. O ile w wyznaczonym terminie nie
uzyskano quorum określonego w ust. 1
zebranie odbywa się w drugim terminie
bez względu na liczbę obecnych, jednak
nie mniej niż 4 osób, tego samego dnia
po upływie 30 minut od godziny
zwołania zebrania w pierwszym terminie.
§ 24. 4. O ile w wyznaczonym
terminie
nie
uzyskano
quorum
określonego
w ust.
3 wybory
przeprowadza się w drugim terminie bez
względu na liczbę obecnych, jednak nie
mniej niż 6 osób, tego samego dnia po
upływie 30 minut od godziny zwołania
zebrania w pierwszym terminie.

Podmiot
zgłaszający
propozycje

Adres

Nr
telefonu

Adres poczty
elektronicznej

Imię i nazwisko
osoby do
kontaktu

Data
wypełnienia

