ZARZĄDZENIE NR 16/2019
Burmistrza Goliny
z 15 marca 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczącymi projektów
statutów osiedli w mieście Golina
Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz uchwały nr
XXIX/162/2005 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zasad i trybu
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Golina zarządzam, co następuje:
§1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie projektów
statutów osiedli na terenie miasta Golina: Osiedle Starówka, Osiedle Wschód i Osiedle
Zachód.
2. Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców na temat zapisów w projektach
statutów osiedli w mieście Golina.
§2. 1. Konsultacje z mieszkańcami przeprowadzone będą w Urzędzie Miejskim
w Golinie (I piętro, sala narad nr 13) w następujących terminach:
- Osiedle Starówka - 25 marca 2019 r. godz. 10:00,
- Osiedle Wschód - 26 marca 2019 r. godz. 10:00,
- Osiedle Zachód - 28 marca 2019 r. godz. 10:00.
2. Konsultacje przeprowadzane będą w formie przyjmowania pisemnych uwag i wniosków
dotyczących treści projektów statutów osiedli w mieście Golina.
§3. Konsultacje polegać będą na:
1) udostępnieniu mieszkańcom treści projektów statutów w Biuletynie Informacji
Publicznej Gminy Golina w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE.
2) wyłożeniu projektów statutów w okresie konsultacji u przewodniczących zarządu osiedli,
celem udostępnienia ich mieszkańcom i zgłaszania pisemnych, uwag i wniosków;
3) wyłożeniu projektów statutów w Urzędzie Miejskim w Golinie (pok. nr 14), w dniach
i godzinach urzędowania, celem udostępnienia ich mieszkańcom i zgłaszania uwag
i wniosków.
§4. 1. Uwagi i opinie mieszkańców, należy składać na formularzu stanowiącym
załącznik do niniejszego zarządzenia poprzez:

1) przesłanie listowne na adres Urzędu Miejskiego w Golinie, ul. Nowa 1,
62-590 Golina,
2) złożenie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Golinie,
3) przesłanie skanu wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres:
golina@golina.pl
2. Wzór formularza, o którym mowa w ust. 1 zamieszczony zostanie na stronie
internetowej Gminy Golina w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE oraz dostępny
będzie w miejscach wskazanych w §3 pkt. 2 i 3.
§5. 1. Wszystkie złożone wnioski i uwagi będą przeanalizowane oraz przygotowane
zostaną ewentualne poprawki do poszczególnych projektów statutów.
2. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie będą wiążące dla organów gminy.
3. Opinie, uwagi i wnioski dotyczące projektów statutów zostaną przedstawione komisjom
Rady Miejskiej w Golinie.
§6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Goliny.
§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Goliny
Mirosław Durczyński

Załącznik
do zarządzenia nr 16/2019
Burmistrza Goliny
z 15 marca 2019 r.
FORMULARZ UWAG I WNIOSKÓW DO PROJEKTU STATUTU OSIEDLA
1. Dokument
podlegający
konsultacji:
STATUT
OSIEDLA
..................................................................................................................................................................................
2. Imię i nazwisko osoby lub nazwa organizacji składającej formularz:
……………………………………………………………………………………………
3. Adres:
…………………………………………………………………………………………………..
4. Telefon / e-mail:
…………………………………………………………………………………………….
5. Zgłaszane wnioski, uwagi i propozycje:

Lp.

Wskazanie §
w
analizowanym
dokumencie

Treść wniosku, uwagi, propozycji

Uzasadnienie

1.

2.

3.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych
z opracowaniem wyników niniejszej ankiety

…………………………………………………….
czytelny podpis osoby składającej formularz

Wypełnione formularze prosimy przesłać (skan) na adres e-mail: golina@golina.pl lub
dostarczyć do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina
w godz. pracy Urzędu.
Uwagi i wnioski zgłoszone anonimowo nie będą rozpatrywane.

