
ZARZĄDZENIE NR 71/2022 
WÓJTA GMINY WIELOWIEŚ 

z dnia 31 marca 2022 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z póź. zm. ), § 1, § 
2 ust. 1 pkt 1, § 3 i § 4 ust. 1 pkt 3 Uchwały Nr XXXI/319/2014 Rady Gminy 
Wielowieś z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 
konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wielowieś (tekst jednolity 
Dz.U.Woj.Śl. z 2021 poz. 2766) 

zarządza się, co następuje: 
§ 1. 1. Przeprowadza się konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały 

w  sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wielowieś. 

2. Celem konsultacji społecznych jest poznanie opinii mieszkańców gminy 
dotyczące projektu Statutu Gminy Wielowieś. 

3. Konsultacje społeczne obejmują obszar Gminy Wielowieś. 

4. W konsultacjach społecznych mają prawo brać udział mieszkańcy Gminy 
Wielowieś. 

§ 2. Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 
01.04.2022 r., a termin zakończenia na dzień 19.04.2022 r. 

§ 3. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w formie udostępnienia 
projektu uchwały wymienionego w § 1 ust.1 niniejszego zarządzenia w Biuletynie 
Informacji Publicznej Gminy Wielowieś. Wszelkie uwagi mieszkańców gminy 
mogą być wnoszone pocztą elektroniczną na adres info@wielowies.pl lub 
pisemnie na adres Urząd Gminy Wielowieś, ul. Główna 1 , 44-187 Wielowieś. 

§ 4. 1. Konsultacje społeczne są ważne bez względu na liczbę osób w nich 
uczestniczących. 

2. Wyniki konsultacji społecznych podane zostaną najpóźniej na dzień przed 
sesją, na której rozpatrywany bedzie projekt konsultowanej uchwały, na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wielowieś oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy Wielowieś. 

§ 5. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji 
społecznych jest Sekretarz Gminy. 
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§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Wójt Gminy 
Wielowieś 

 
 

Ginter Skowronek 
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