Lipinki, 22.09.2022r.

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU
STATUTÓW SOŁECTW GMINY LIPINKI

1. Podstawa prawna
Konsultacje społeczne przeprowadzono na podstawie :





ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559
ze zm.)
uchwały Nr XXXVII/320/2014 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie
określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami
Gminy Lipinki (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2014 r. poz. 2726 ze zm.)
Zarządzenia Nr 108/2022 Wójta Gminy Lipinki z dnia 09 sierpnia 2022 r. w sprawie
przeprowadzenia z mieszkańcami gminy konsultacji społecznych dotyczących
projektu statutów sołectw Gminy Lipinki

2. Przedmiot konsultacji
Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt statutów sołectw Gminy Lipinki:
 Statut Sołectwa Lipinki
 Statut Sołectwa Kryg
 Statut Sołectwa Wójtowa
 Statut Sołectwa Pagorzyna
 Statut Sołectwa Rozdziele
 Statut Sołectwa Bednarka – Centrum

 Statut Sołectwa Bednarskie
3. Cel konsultacji
Celem konsultacji społecznych było poznanie opinii, uwag i wniosków mieszkańców w
sprawie projektów statutów sołectw Gminy Lipinki.

4. Zasięg terytorialny konsultacji
Konsultacje obejmowały obszar poszczególnych sołectw Gminy Lipinki i były skierowane do
pełnoletnich mieszkańców poszczególnych Sołectw.

5. Przebieg i formy konsultacji
Konsultacje przeprowadzono w terminie od 17 sierpnia 2022 r. do 16 września 2022 r. w
formie:







udostępnienia treści projektu statutów sołectw Gminy Lipinki w Biuletynie Informacji
Publicznej w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE i na stronie internetowej Gminy
Lipinki oraz wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lipinki i na tablicach
ogłoszeń na terenie sołectw, z projektami statutów można było zapoznać się także u
sołtysów poszczególnych sołectw,
przyjmowania pisemnych uwag, opinii i wniosków, które należało złożyć w
sekretariacie Urzędu Gminy Lipinki lub za pomocą poczty na adres Urzędu Gminy
Lipinki, 38 – 305 Lipinki 53 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail:
urzad@gminalipinki.pl,
złożenia pisemnych uwag, opinii i wniosków u sołtysów poszczególnych sołectw,
bezpośrednich spotkań z mieszkańcami poszczególnych sołectw w formie zebrań
wiejskich, umożliwiające składanie uwag, opinii oraz wniosków dotyczących
przedmiotu konsultacji.
Harmonogram zebrań z mieszkańcami poszczególnych sołectw:
- Lipinki – Budynek Wiejski - 13 września 2022 r. – godz. 17.00
- Kryg – Szkoła Podstawowa - 12 września 2022 r. – godz. 18.00
- Wójtowa – Budynek Wiejski - 07 września 2022 r. – godz. 18.30
- Pagorzyna – Budynek Wiejski - 06 września 2022 r. – godz. 18.00
- Rozdziele – Budynek Wiejski - 05 września 2022 r. – godz.17.00
- Bednarka – Centrum – Dom Strażaka - 08 września 2022 r. – godz.18.00
- Bednarskie – Budynek Wiejski - 10 września 2022 r. – godz.16.00

6. Przebieg i podsumowanie konsultacji
W okresie trwania konsultacji społecznych nie wpłynęły żadne uwagi oraz wnioski do
projektu statutów. Podczas zebrań wiejskich w w/w terminach mieszkańcy pozytywnie
zaopiniowali projekt statutów sołectw Gminy Lipinki.
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