
UCHWAŁA NR VI/50/2019
RADY GMINY RADZIŁÓW

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie określenia formy i terminów konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmian 
w statutach sołectw Gminy Radziłów

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 z późn. zm.) oraz § 4 uchwały nr XVI/111/11 Rady Gminy Radziłów z dnia 30 grudnia 2011 r. 
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. 
poz. 288), uchwala się co następuje:

§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zmian w statutach 
sołectw Gminy Radziłów. 

§ 2. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez przyjmowanie pisemnych opinii, uwag i wniosków 
dotyczących projektu uchwały w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Radziłów. 

2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 29 marca 2019 r. do 27 kwietnia 2019 r.

3. Konsultacje będą obejmowały swoim zasięgiem teren całej Gminy Radziłów i wszystkich mieszkańców 
Gminy Radziłów.

§ 3. Projekt uchwały w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Radziłów zostanie udostępniony 
mieszkańcom poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Radziłów, na tablicach 
ogłoszeń w poszczególnych sołectwach oraz poprzez wyłożeniu w Urzędzie Gminy Radziłów, Plac 500 – lecia 
14 (pokój nr 7) w dniach i godzinach pracy Urzędu. 

§ 4. Opinie, uwagi i wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Radziłów osobiście, drogą 
pocztową na adres: Urząd Gminy Radziłow, Plac 500 – lecia 14, 19 – 213 Radziłów lub drogą elektroniczną na 
aders: sekretariat@gminaradzilow.pl. 

§ 5. 1. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie będą wiążące dla organów Gminy. 

2. Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzona przez Przewodniczacego Rady Gminy Radziłów 
informacja.

3. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione mieszkańcim Gminy poprzez zamieszczenie ich w Biuletynie 
Informacji Publicznej Gminy Radziłów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radziłów.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziłów. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Mroczkowski
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