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OGŁOSZENIE 

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie projektów statutów sołectw 

Gminy Żurawica 
Na podstawie art. 5a ust. 2 w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 

ppkt a) i ust. 4 uchwały  Nr XXXV/361/2006 Rady Gminy w Żurawicy z dnia 6 września 2006 

r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy 

Żurawica, 

Wójt Gminy Żurawica 

zaprasza mieszkańców sołectwa Batycze, sołectwa Bolestraszyce, sołectwa Buszkowice, 

sołectwa Buszkowiczki, sołectwa Kosienice, sołectwa Maćkowice, sołectwa Orzechowce, 

sołectwa Wyszatyce i sołectwa Żurawica do konsultacji społecznych w sprawie 

projektów statutów sołectw. 
Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 6 lutego do 27 marca 2017 r. w formie 

zbierania pisemnych uwag i propozycji do projektów statutów na formularzu, który wraz 

z projektami statutów zostanie udostępniony 6 lutego 2017 r. na stronie internetowej Urzędu 

Gminy Żurawica www.zurawica.pl oraz w sekretariacie Urzędu Gminy w Żurawicy (pok. 3) – 

w dniach i godzinach pracy Urzędu. Dodatkowo projekty statutów będą omawiane na 

najbliższych zebraniach wiejskich w poszczególnych sołectwach. 

Konsultacje mają na celu poznanie opinii mieszkańców poszczególnych sołectw na 

temat proponowanych zapisów w statutach ich sołectw. Do udziału w konsultacjach 

społecznych uprawnieni są mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze. 

Wypełniony formularz konsultacji społecznych należy złożyć w okresie konsultacji 

w biurze podawczym Urzędu Gminy Żurawica, przesłać drogą pocztową na adres Urzędu: 

ul. Ojca Św. Jana Pawła II 1, 37-710 Żurawica lub drogą elektroniczną na adres e-mail: 

zuragmina@wp.pl. 

Wyniki konsultacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy 

Żurawica, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie i przedłożone Radzie Gminy Żurawica 

w terminie 30 dni od zakończenia konsultacji. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy 

i nie są wiążące dla organów Gminy. 

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych jest Sekretarz 

Gminy Żurawica Ryszard Kostelecki. 

 
 


