ZARZĄDZENIE NR OA.0050.84.2018
WÓJTA GMINY BARTOSZYCE
z dnia 10 lipca 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie zaopiniowania
projektów statutów sołectw położonych na terenie gminy Bartoszyce
Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2018 r., poz. 994 i 1000) oraz uchwały Nr XXIX/339/2017 Rady Gminy Bartoszyce z dnia
22 września 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami gminy Bartoszyce (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2017 r. poz. 4129)
zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne o zasięgu lokalnym, projektów uchwał
w sprawie statutów sołectw położonych na terenie gminy Bartoszyce:
1) sołectwo Barciszewo,
2) sołectwo Bąsze,
3) sołectwo Bezledy,
4) sołectwo Dąbrowa,
5) sołectwo Galiny,
6) sołectwo Gromki,
7) sołectwo Kiersity,
8) sołectwo Kiertyny Wielkie,
9) sołectwo Kinkajmy,
10) sołectwo Krawczyki,
11) sołectwo Łabędnik,
12) sołectwo Łojdy,
13) sołectwo Maszewy,
14) sołectwo Minty,
15) sołectwo Nalikajmy,
16) sołectwo Osieka,
17) sołectwo Połęcze,
18) sołectwo Rodnowo,
19) Sołectwo Skitno,
20) Sołectwo Sokolica,
21) Sołectwo Spytajny,
22) Sołectwo Szylina Wielka,
23) Sołectwo Tapilkajmy,
24) Sołectwo Tolko,
25) Sołectwo Trutnowo,
26) Sołectwo Wajsnory,
27) Sołectwo Węgoryty,
28) Sołectwo Wirwilty,
29) sołectwo Witki,
30) sołectwo Żydowo,
statuty stanowią załączniki do zarządzenia od nr 1 do nr 30.

2. Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag mieszkańców poszczególnych sołectw położonych
na terenie gminy Bartoszyce na temat treści zapisów projektów statutów wymienionych w ust. 1.
§ 2. 1. Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 16 lipca 2018 r. do 17 sierpnia 2018 r.
2. Konsultacje przeprowadzone będą w formie przyjmowania pisemnych ankiet wyrażających
opinie i uwagi dotyczące treści projektów statutów. Formularz ankiety stanowi załącznik nr 31 do
zarządzenia.
3. Formularz ankiety będzie do pobrania:
1) na stronie internetowej gminy www.gmina-bartoszyce.pl ;
2) w Biuletynie Informacji Publicznej bip.gmina-bartoszyce.pl (zakładka Konsultacje społeczne);
3) w sekretariacie Urzędu Gminy Bartoszyce, Plac Zwycięstwa 2 11-200 Bartoszyce;
4) u sołtysów poszczególnych sołectw.
§ 3.1. Projekty statutów, wskazane w §1 ust. 1 udostępnione zostaną do publicznego wglądu:
1) na stronie internetowej gminy www.gmina-bartoszyce.pl
2) w Biuletynie Informacji Publicznej bip.gmina-bartoszyce.pl (zakładka Konsultacje społeczne);
3) w sekretariacie urzędu gminy, w dniach i godzinach urzędowania;
4) u sołtysów poszczególnych sołectw.
2. Opinie i uwagi można będzie można zgłaszać w formie ankiety, poprzez:
1) złożenie w sekretariacie urzędu gminy;
2) przesłanie skanu ankiety na adres mailowy urzędu gminy: sekretariat@gmina-bartoszyce.pl ;
3) przesłanie drogą listowną na adres urzędu gminy.
3. Opinie i uwagi będzie można składać do 17 sierpnia 2018 r. do godz. 15.00.
§ 4. W celu przeprowadzenia konsultacji powołuje się komisję konsultacyjną w składzie:
1) Włodzimierz Kowalik – sekretarz gminy – przewodniczący;
2) Jolanta Sosińska – zastępca przewodniczącego;
3) Paulina Słupianek – członek.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarzowi gminy.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Bartoszyc
Wójt Gminy Bartoszyce
/-/ Jadwiga Gut

UZASADNIENIE
Stosownie do art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w wypadkach
przewidzianych ustawą oraz w ważnych sprawach dla gminy mogą być przeprowadzone konsultacje
z mieszkańcami gminy.
Zgodnie z art. 35 ust. 1 wyżej powołanej ustawy statut jednostki pomocniczej określa rada gminy po
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Procedurę przeprowadzania konsultacji społecznych w gminie
określa uchwała Nr XXIX/339/20017 Rady Gminy Bartoszyce z dnia

22 września 2017 r. w sprawie

określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Bartoszyce (Dz. Urz.
Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2017 r., poz. 4129).
Jednostki pomocnicze w gminie Bartoszyce to 32 sołectwa, które funkcjonują w oparciu o statuty.
Obowiązujące statuty 30-stu sołectw (oprócz sołectwa Borki i sołectwa Wojciechy) uchwalone zostały uchwałą
Nr IX/60/2003 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 11 września 2003 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 758). Treść statutów
wymagają dostosowania do aktualnych regulacji prawnych, doprecyzowania niektórych postanowień bądź
uregulowania spraw do tej pory nieunormowanych w sposób wyczerpujący.
Projekt statutu sołectw przygotowany został w odniesieniu do 30-stu sołectw. Treść jest jednakowa dla
wszystkich sołectw za wyjątkiem:
- §1 i §2 (określające nazwę sołectwa i teren jego działania);
- §9 (określający skład rady sołeckiej).
Konsultacji nie podlegają statuty sołectwa Borki i sołectwa Wojciechy. Statut sołectwu Borki nadano
uchwałą Nr XXXVI/388/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2018 r,
poz. 2279), a statut sołectwu Wojciechy nadano uchwałą Nr XXXVI/389/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. (Dz.
Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2018 r, poz. 2280).

