
BURMlSTRz GŁUBczYC
48'100 Głubczyce

ul. Niepodległości 14

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GŁUBCZyC
z dnia 28 czerwca 2016 roku

rv sprarvie przcprolvadzenia konsultacii statutó\Y solectrv

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8- 'l-'1.-.J:.99, 
roku o sanotządzie Gminnynr

/n- Tl ? ?o]6 roktl nn'. ł+oj o*, u.r'*oły Nr XV/ll7l1] Racly Miejskiej- rv Głubczycach

)K'""'' i'i..u"'" iiii, l"*" " .p.^"i" wprorvajzenia Regulaminu Konsrrltac ji Społecznych'

podaje się do publicznej wiadon-rości inlormację o przeprowadzeniu korrsultacji społecznych

iotvlzą"y.t, piojektów Statutów następujących sołectw: Bernacice' Bernacice Górne' Biernatów'

Bogdanouicc. Braciszów' ( ho|niażl' c'rrrostno' Ciermięcice' DcbrZ\ca' Dobieszórr' cadzorlice'

Glubczvce-Sad), coluszolłtcc' 
''''"o"'u'' 

Ki€llice' Kli\ino' Krasne Pole' Królorve' KrzyŹorvice'

iffi;'";;;, i';^..i"", iirię.i.",_ i'''-"i;;y' Mokre, Mokrc - Kolonia, No}Ya wieś Głubczycka, Nowe

colu\Zowice, l\o\łe sady' \;'; 
"R;;"'ó"' 

opa*ic::'. Pielqrr1mólr' l'ietro\łice' Pomorzou icc'

Pomorzo\Yiczki, Radynia, xoo n",' sIo'n'os"ow' Siara Wieś' ściborzrce Małe' Tarnkowa' Widok'

Zarviszyce, Zopowy, Zoporvy Osiedle' Zubrzyce'

Ustala się następującą fomrę konsultacji:

i."i""'.ir,""l" .poi".",'. będą prolvaizone w lormie badania opinii mieszkańców poprzez

puyjmo\Ąanie zgloszeń- uwl]g i \\llio5kó\ ' ,^ _''Ll:^-^_^^ ', ^l",],, ll lni
5'_ijr":"ri ,tatutu będzic *i],.'on1 na okrcs j0 dlri Jo publicznego lłglądu rł lniejscu

Zamieszkania Sołtysa oraz * ivya'i"r" organizacyjno - Administracyjnym UM (pok' nr' 10)'

3. Projekty Statutów aęaą 
''u-i"ł'"''on' 

i" 
'r'oni' 

intemetolvej Gminy Głubczyce zakładka

lJrządMiejski _ Konsultacje społeczne'

ł.^Źir'.-i" Wiejskie wyda opinię rv sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa'

Konsultacje odbywać się będą według następującego kalenclarza czynności:

Pńd.ńi'y"'"ś.t k9!!u!le9yJ!I9]r

Od 1 do 31 liPca 20i6 r.

Óa aniu t ao 3 1 lipca 2016 r.

Ód ast"rp'ń r016.jo 30 września 2016r'

Do ŻO pażdziernika 20] 6 r'

wyłoz"'* projektu statutu do publicznego

wglądu w rniejscu zamieszkarria sołtysa'

Ź='-głurra''ie.,*ag,wnioskówsporządzonych
* formie pisemnej naleŹy składać

w Urzędzie Miejskim pok. ru 10' pocztą na

aclres Ulzęclu Miejskiego w Głubczycach

ul. Niepodległości 1'ł lub e-rnailem na:

sekr'ętalzfDglubczYce.p! w terminie 30 dni

T"ołani"+.'"' sołtysów Zebrń Wiej skich

kończących konsultacje' Zebranie Wiejskie
podejmrrje uclrwałę opiniującą proj ekt statutu

po uprzednim Pr./cJslau ieniu uwag

i wniosków mieszkańców.
Sporządzenie protokołu ZawlelaJącego

zóstawienie uwag i wriosków z przebiegrt

konsultacji. opublikowanie protokołu w BlP
Gminy Głubczyce.

Wyniki konsultacji w sprarvie projektu statutu

i rnają chlrakter opinioJarrcz1 '

sołectwa dotyczą odc1zielnie kaŻdego sołectwa


