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UCHWAŁA
Nr VII/30/11
RADY GMINY LEONCIN
z dnia 25 marca 2011 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznychcelem zaopiniowania projektów
statutów sołectwGminy Leoncin
Napodstawie art. 5a,art.35 ust. 1 i art.40 ust. 1 i ust.2pktl ustawyzdnta 8 marca
1990 t. o samorządziegminnym (Dz. U z 2001'r. Nr 142, poz' l59I z pożn.zm.)uchwala się,
co następuje:

$1

Zaruądzasię przeprowadzeniekonsultacji społecznychz mieszkańcami Gminy Leoncin celem
zaopiniowania projektów statutów sołectwGminy Leoncin:
1) sołectwaGać zę wsiąTeofile,
2) sołectwaGniewniewice Folwarcznę Ze wsiąNowe Gniewniewice,
3) sołectwaGórki ze wsiąCisowe, Nowe Budy, Zamość,
4) sołectwaLeoncin ze wsiąMichałów, Wincentówek,
5) sołectwaNowa Dąbrowa,
6) sołectwaNowe Grochale ze wsią StareGrochale,
7) sołectwaNowa Mała Wieśze wsiąMała Wieśprzy Drodze,
8) sołectwaNowe Polesie,
9) sołectwaNowy Secymin,
10) sołectwaNowy Wilków,
11)sołectwaośniki,
12) sołectwaRybitew,
13) sołectwaSecymin Polski ze wsią Secyminek
14) sołectwaStanisławowze wsią Głusk,
i 5) sołectwaStara Dąbrowa,
16) sołectwaStare Polesie ze wsiąKrubiczew, Nowiny,
17) sołectwaWilków nad Wisłąze wsią StareGniewniewice,
18)sołectwaWilków Polski.

$2

Konsultacje przeprowadzonezostanąw terminie do 31 maja 2011 r.

$3

W konsultacjach,o których mowa w $ 1, mają prawo brać udział'osoby stale zamieszkałe
na terenięgminy Leoncin, posiadająceczynneplawo wyborcze do organów gminy.

s4

Projekt statutu każdego sołectwa zostanie wyłożony do publicznego wglądu w okresie
konsultacji:
1) w Biurze Rady Gminy Leoncin,
2) na stronie internetowejoraz na tablicy ogłoszeńUrzędu Gminy Leoncin,
3) u sołtysów sołectwwymienionych w $ 1 uchwały otaz na tablicach ogłoszeńtych
sołectw.

Konsultacje polegaćbędąna:

$s

L

1 ) Zwołaniu zebrartia wiejskiego i omówieniu z mieszkańcami proponowanego statutu
sołectwa,
2) kierowaniu do Wójta Gminy Leoncin i Przewodniczącego Rady Gminy Leoncin
pisemnych opinii, wniosków i uwag mieszkańców sołectwa do projektu statutu
sołectwa.

$6

1. Z zebrania wiejskiego w sprawie konsultacji sporządza się protokół zawierający
w szczegolnościinformacje o:
1) terminie, czasie i miejscu konsultacji,
f) liczbie osób biorących udziałw konsultacjach,
3) liczbie głosów oddanych ,,za,,,,,plzeciw'' i ,,wstrzymującychsię''.
f' Wynik konsultacji uwaza się za pozytywny, jeŻeli za proponowanym projektem statutu
sołectwawypowiedziałosię więcej niż połowaobecnychna zebraniu.

$7

Wyniki konsultacji społecznych nie są wiązące dla organów Gminy i mają charakter
opiniodawczy.

$8

1. Z ptzeprowadzonych konsultacji sporządzasię protokół.
2. Wyniki konsultacji przedstawia się Radzie Gminy oraz podaje się do publicznej
wiadomościna stronie internetowejGminy Leoncin, na tablicy ogłoszeńUrzędu Gminy
oraz na tablicach o głoszeń wszystkich sołectw.

se

Wykonanie uchwałypowierza się Wójtowi Gminy Leoncin.

$10

Uchwała wchodzi w zycie po upływre 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Woj ewództwa Mazowieckiego.
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