
 

  

ZARZĄDZENIE 145 

WÓJTA GMINY TRĄBKI WIELKIE 

z dnia 16 listopada 2022 r. 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Trąbki Wielkie odnośnie zmiany 

w statutach sołectw. 

 

Na podstawie art. 5a ust 2 i art. 30 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 559 z późn. 

zm.) oraz uchwały nr 5/I/2010 Rady Gminy Trąbki Wielkie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji z mieszkańcami Gminy Trąbki Wielkie zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 1. Przeprowadzić konsultacje z mieszkańcmi Gminy Trąbki Wielkie, których przedmiotem będzie 

zmiana treści statutów sołeckich. 

2. Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców na temat zmiany dotyczącej kadencji Sołtysa  

i Rady Sołeckiej. 

§ 2. 1. Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od dnia 21 listopada 2022 roku do dnia 5 grudnia 

2022 roku. 

2. Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez wypełnienie ankiety, której treść określa załącznik Nr 

1 do niniejszego zarządzenia. 

3. Każdy pełnoletni mieszkaniec Gminy biorący udział w konsultacjach, może wyrazić swoją opinię  

w sprawie tylko jeden raz. 

4. Ankiety konsultacyjne będą dostępne: 

1) u sołtysów poszczególnych sołectw, 

2) w Urzędzie Gminy Trąbki Wielkie, 

3) na stronie internetowej Urzędu Gminy Trąbki Wielkie. 

§ 3. Wypełnione formularze ankiet należy składać: 

1) w biurze podawczym Urzędu Gminy Trąbki Wielkie, 

2) przez ePuap: /UGTR (w postaci skanu), 

2) na adres: radagminy@trabkiwielkie.pl (w postaci skanu). 

§ 4. Z przeprowadzonych konsultacji zostanie sporządzony protokół zawierający zbiorcze zestawienie 

wyników konsultacji z mieszkańcami Gminy Trąbki Wielkie, w terminie do dnia 10 grudnia 2022 r. 

§ 5.1. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione Radzie Gminy Trąbki Wielkie na najbliższej sesji 

Rady Gminy. 

2. Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie 

na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Trąbki Wielkie, na stronie internetowej Urzędu Gminy Trąbki 

Wielkie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

3. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów Gminy. 
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§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Organizacyjnemu. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: 

K. Żelewska 


