Radłów: 10.04.2019 r.
INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów statutów sołectw i osiedla Radłów
w gminie Radłów
Przedmiotem konsultacji społecznych z mieszkańcami były projekty statutów Osiedla Radłów
oraz sołectw w Gminie Radłów: Biskupice Radłowskie, Brzeźnica, Glów, Łęka Siedlecka,
Marcinkowice, Niwka, Przybysławice, Sanoka, Siedlec, Wał-Ruda, Wola Radłowska,
Zabawa, Zdrochec.
Celem było zebranie opinii na temat projektów statutów sołectw gminy Radłów oraz Osiedla
Radłów .
Informacja o przeprowadzeniu konsultacji w celu zasięgnięcia opinii na temat projektów
statutów była zamieszczona na stronie internetowej Gminy Radłów www.gminaradlow.pl ,
w
Biuletynie
Informacji
Publicznej
gminy
Radłów
–
https://bip.malopolska.pl/umradlow,m,319015,konsultacje-statutow.html, na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Radłowie oraz na tablicach ogłoszeń wszystkich Sołectw i Miasta
Radłów.
Konsultacje przeprowadzono w okresie od 27 marca 2019 r. do 09 kwietnia 2019 r.
Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli mieszkańcy poszczególnych miejscowości
wpisani do rejestru wyborców Gminy Radłów.
Opinie i uwagi należało składać na wyznaczonym do tego formularzu, który można było
otrzymać w Urzędzie Miejskim w Radłowie (Biuro Obsługi Rady Miejskiej, pok. nr 10),
u Sołtysów sołectw i Przewodniczącego Zarządu Osiedla Radłów, lub pobrać ze strony
internetowej Gminy www.gminaradlow.pl.
Wypełniony formularz należało przesłać na adres Urzędu Miejski w Radłowie, ul. Kolejowa
7, 33 – 130 Radłów, za pośrednictwem poczty elektronicznej sekretariat@gminaradlow.pl
lub złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego. Decydował data wpływy formularza do
Urzędu Miejskiego w Radłowie.
W czasie trwania konsultacji złożono uwagi tylko do projektu statutu Sołectwa Wał-Ruda
(formularz z uwagami stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Informacji).
Wyniki konsultacji w sprawie projektów Statutów Sołectw i Osiedla Radłów zostaną
przedłożone Radzie Miejskiej w Radłowie.
Konsultacje przeprowadzono na podstawie art. 5 a ust. 2 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz Uchwały
nr VII/35/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. Rady Miejskiej w Radłowie w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania statutów jednostkom
pomocniczym Gminy Radłów(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2019 r. poz. 1657).
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Załącznik nr 1 do Informacji o wynikach konsultacji
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