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Zarządzenie Nr 25/2021 Burmistrza Łęcznej z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie zmiany statutów sołectw
Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz uchwały Rady
Miejskiej w Łęcznej nr XLVI/336/2006 z dnia 11 października 2006r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
mieszkańcami Gminy Łęczna Burmistrz Łęcznej zarządza, co następuje:
§1
1. Poddaje się konsultacji projekt uchwały Rady Miejskiej w Łęcznej zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutów jednostkom
pomocniczym Gminy Łęczna.
2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 10 kwietnia do 10 maja 2021 roku.
3. Konsultacje będą przeprowadzone na terenie wszystkich sołectw gminy Łęczna.
4. Formą przeprowadzenia konsultacji będą, przekazane do Urzędu Miejskiego w Łęcznej:
1. wnioski organów jednostek pomocniczych Gminy,
2. ankiety i wnioski mieszkańców.
5. Forma przeprowadzenia konsultacji wybrana została w związku z §26 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w
sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 512 z
póź.zm.)
6. Wzór ankiety, o której mowa w ust.4 pkt 2 stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.
7. Wzór wniosku, o którym mowa w ust.4 pkt 2 stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia
§2
Ustala się następujące terminy i tryb przeprowadzenia konsultacji:
1. do dnia 10 kwietnia 2021 r. zostanie przekazany projekt konsultowanej uchwały sołtysom wszystkich sołectw gminy Łęczna,
2. do dnia 10 kwietnia 2021 r. o treści niniejszego zarządzenia oraz konsultowanej uchwały informuje się lokalne i regionalne środki
masowego przekazu.
3. do dnia 10 kwietnia 2021 r. zamieszcza się informację o treści niniejszego zarządzenia oraz konsultowanej uchwały w gminnym
Biuletynie Informacyjnym, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łęcznej - www.leczna.pl oraz na tablicach i słupach
ogłoszeniowych Urzędu Miejskiego w Łęcznej.
4. do 10 maja 2021 r. sołtysi przekazują do Urzędu Miejskiego w Łęcznej wnioski, o których mowa w §1 ust.4 pkt 1.
5. do 10 maja 2021 r. mieszkańcy przekazują do Urzędu Miejskiego w Łęcznej ankiety i wnioski, o których mowa w §1 ust.4 pkt 2.
6. do 15 maja 2021 r. zespół, o którym mowa w §3 podsumowuje zgłoszone wnioski i przeprowadza analizę wyników konsultacji.
§3
Powołuję zespół do przyjmowania zgłoszonych wniosków, ich podsumowania i analizy wyników konsultacji w składzie:
Jerzy Małek
Agnieszka Zabłotna
Anna Cielma
§3
Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Łęczna.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W załączniku znajdują się zesnakowana uchwała, zarządzenie oraz pozostałe załączniku.
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