
ZARZĄDZENIE NR 73/2017 

WÓJTA GMINY RUDA-HUTA 

z dnia 30 sierpnia 2017 roku 

 

w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektów uchwał Rady 

Gminy Ruda-Huta w sprawie uchwalenia Statutów sołectw położonych na terenie Gminy  

Ruda-Huta 

 

 Na podstawie art. 30 ust. 1 i w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr VIII/41/2015 Rady Gminy Ruda-Huta 

z dnia 12 czerwca 2015 roku  sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 

społecznych z mieszkańcami Gminy Ruda-Huta (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2015 r. poz. 2467) – Wójt Gminy 

zarządza, co następuje: 

 

§ 1 

1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie nadania statutów 

następującym sołectwom położonym na terenie Gminy Ruda-Huta: Chromówka, Dobryłów, 

Gdola, Gotówka, Hniszów, Jazików, Karolinów, Leśniczówka, Poczekajka, Ruda, Ruda-Huta, 

Rudka, Ruda-Opalin, Zarudnia, Żalin. 

2. Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców na temat zapisów projektów uchwał  

w sprawie uchwalenia statutów dla poszczególnych sołectw położonych w Gminie  

Ruda-Huta. 

 

§ 2 

1. Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 8 września 2017 roku  do 30 września  

2017 roku w granicach administracyjnych sołectw wymienionych w § 1 ust. 1.  

2. Konsultacje przeprowadzone będą w następujących formach: 

1) przyjmowanie pisemnych opinii i wniosków dotyczących treści projektów uchwał  

w sprawie nadania statutów sołectwom: Chromówka, Dobryłów, Gdola, Gotówka, 

Hniszów, Jazików, Karolinów, Leśniczówka, Poczekajka, Ruda, Ruda-Huta, Rudka,  

Ruda-Opalin, Zarudnia, Żalin; 

2) otwartego spotkania podczas zebrań wiejskich w sołectwach wymienionych  

w pkt 1. 

 

§ 3 

Konsultacje polegać będą na: 

1) udostępnieniu mieszkańcom treści projektów statutów poszczególnych sołectw  

w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ruda-Huta www.bip.ruda-huta.pl oraz na 

stronie internetowej gminy www.ruda-huta.pl , 

2) wyłożeniu projektów statutów w okresie konsultacji u sołtysów w poszczególnych 

sołectwach, celem udostępnienia ich mieszkańcom do zgłaszania opinii, uwag  

i wniosków, 

3) wyłożeniu projektów statutów w Urzędzie Gminy Ruda-Huta (pok. nr. 14) w dniach  

i godzinach urzędowania. 

 

http://www.bip.ruda-huta.pl/
http://www.ruda-huta.pl/


§ 4 

1. Wnioski i opinie mieszkańców należy składać do dnia 30 września 2017 roku na formularzu 

stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia: 

1) poprzez złożenie wypełnionego formularza w Urzędzie Gminy Ruda-Huta (pok. nr. 14), 

2) poprzez przesłanie skanu wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres:  

         sekretariat@ruda-huta.pl. 

2. Wzór formularza, o którym mowa w ust. 1 zamieszczony zostanie na stronie internetowej 

Gminy Ruda-Huta oraz dostępny będzie w miejscach wskazanych w § 3 pkt 2 i 3. 

 

§ 5 

1. Po upływie terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1 wszystkie złożone wnioski zostaną 

przeanalizowane oraz przygotowane zostaną ewentualne poprawki do projektów uchwał  

w sprawie uchwalenia statutów poszczególnych sołectw z terenu Gminy-Huta, o których mowa  

§ 2 ust. 2 pkt 1. 

2. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie będą wiążące dla organów gminy. 

3. Opinie, uwagi i wnioski dotyczące projektów statutów poszczególnych sołectw zostaną 

przedstawione po zakończeniu konsultacji na najbliższej sesji Rady Gminy Ruda-Huta. 

 

§ 6 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Ruda-Huta. 

 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega: 

1) zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i stronie internetowej Gminy Ruda-Huta, 

2) wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ruda-Huta, 

3) wywieszeniu na tablicach ogłoszeń w sołectwach:  Chromówka, Dobryłów, Gdola, Gotówka, 

Hniszów, Jazików, Karolinów, Leśniczówka, Poczekajka, Ruda, Ruda-Huta, Rudka,  

Ruda-Opalin, Zarudnia, Żalin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sekretariat@ruda-huta.pl


     Załącznik do Zarządzenia Nr 73/2017 
                                                                                                                                        Wójta Gminy Ruda-Huta  

                                                                                                                                              z dnia 30 sierpnia 2017 roku 

 

FORMULARZ DO SKŁADANIA UWAG I WNIOSKÓW DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA 

STATUTÓW SOŁECTW 

1. Dokument podlegający konsultacji: 

Statut sołectwa: Chromówka, Dobryłów, Gdola, Gotówka, Hniszów, Jazików, Karolinów, Leśniczówka, 

Poczekajka, Ruda, Ruda-Huta, Rudka, Ruda-Opalin, Zarudnia, Żalin
1) 

2. Imię i nazwisko osoby składającej formularz: 

……………………………………………………………………………………………………. 

3. Adres 

……………………………………………………………………………………………………. 

4. Telefon/e-mail 

……………………………………………………………………………………………………. 

5. Zgłaszane wnioski, uwagi i propozycje 

Lp. Wskazanie § w 
analizowanym 
dokumencie 

Treść wniosku, uwagi, propozycje Uwagi 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
6. Czytelny podpis osoby składającej formularz 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

1) podkreślić sołectwo, którego dotyczy wniosek, opinia, uwaga 


