
 

Zarządzenie Nr  60 

BURMISTRZA GMINY STĘSZEW 

z dnia 4 kwietnia 2019r.  

 

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa 

Twardowo dotyczących projektu statutu sołectwa Twardowo 

 

Na podstawie art. 30 ust.1, w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku                                

o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz § 7 ust. 1 i 3 

uchwały nr III/25/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia  22 grudnia 2014r. w sprawie 

określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji  z mieszkańcami Gminy Stęszew (Dz. 

Urz. Woj. Wlkp. 2015.199), 

 

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW  

zarządza 

 
§ 1.  W okresie od dnia 11 kwietnia 2019 r. do 18 kwietnia 2019 r. przeprowadzenie 

konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Twardowo, których przedmiotem jest   

projekt statutu sołectwa Twardowo, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

 

§ 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone na obszarze sołectwa Twardowo i mają na celu 

poznanie opinii jego mieszkańców w sprawie będącej przedmiotem konsultacji społecznych. 

 

§ 3.  Konsultacje będą przeprowadzone w formie zgłaszania pisemnych uwag lub propozycji 

mieszkańców w okresie od dnia 11  kwietnia 2019 r. do 18 kwietnia 2019 r.   

 

§ 4. Uwagi i propozycje należy składać na formularzu konsultacyjnym, stanowiącym 

załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia  osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego 

Gminy Stęszew, za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew lub 

przesłać w formie elektronicznej na adres mailowy urzadgminy@steszew.pl . 

 

§ 5. W okresie konsultacji projekt statutu sołectwa Twardowo udostępniony będzie do 

publicznego wglądu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew, w Biuletynie 

Informacji Publicznej Gminy Stęszew, na tablicy ogłoszeń na terenie objętym konsultacjami.  

 

§ 6.  Wyznacza się osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji – Aleksandra 

Stawna (Inspektor ds. Obsługi Kancelaryjnej Rady Gminy). 

 

§ 7.  W konsultacjach mają prawo brać udział mieszkańcy sołectwa Twardowo, którzy w dniu 

rozpoczęcia konsultacji mają ukończone 18 lat. 

 

 § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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