ZARZĄDZENIE NR 41.2019
WÓJTA GMINY KOMPRACHCICE
z dnia 16 kwietnia 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących uchwalenia statutów
Sołectw Gminy Komprachcice.
Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506)
oraz uchwały Nr VI.22.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Komprachcice, ogłoszonej w
Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego w dniu 19 lutego 2019 r., poz. 717 Wójt Gminy
Komprachcice zarządza, co następuje:
§ 1.
1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektów statutów Sołectw
należących do Gminy Komprachcice:
1) Sołectwa Komprachcice;
2) Sołectwa Polska Nowa Wieś;
3) Sołectwa Domecko;
4) Sołectwa Wawelno;
5) Sołectwa Ochodze;
6) Sołectwa Osiny;
7) Sołectwa Dziekaństwo.
2. Celem konsultacji jest zebranie uwag, wniosków i opinii mieszkańców Gminy Komprachcice
dotyczących zapisów zawartych w projektach statutów Sołectw, o których mowa w ust. 1.
§ 2.
Konsultacje społeczne, o których mowa w § 1 skierowane są do wszystkich mieszkańców Gminy
Komprachcice i obejmują swoim obszarem Gminę Komprachcice.
§ 3.
1. Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Komprachcice, prowadzone będą w formie zbierania
pisemnych uwag poprzez udostępnione ankiety, metodą tradycyjną lub za pomocą poczty
elektronicznej. Wzór ankiety konsultacyjnej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Wzór ankiety, o której mowa w ust. 1 zamieszczony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Komprachcice pod adresem www.bip.komprachcice.pl, na stronie internetowej Gminy
Komprachcice pod adresem www.komprachcice.pl, w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE. Druk
ankiety dostępny będzie w Urzędzie Gminy w Komprachcicach, ul. Kolejowa 3, Biuro Podawcze–
sekretariat Urzędu Gminy oraz u Sołtysów.
3. Konsultacje polegać będą na:
1) udostępnieniu mieszkańcom treści projektów statutów sołectw w Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy Komprachcice pod adresem www.bip.komprachcice.pl, na stronie internetowej Gminy pod
adresem www.komprachcice.pl, w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE;
2) wyłożeniu projektów statutów w okresie konsultacji u Sołtysów we wszystkich Sołectwach Gminy
Komprachcice, aby mieszkańcy mogli zgłaszać pisemne opinie, uwagi i wnioski;
3) wyłożeniu projektów statutów w Urzędzie Gminy w Komprachcicach (I –sze piętro, pok. 104 –
Sekretarz Gminy), w dniach i godzinach urzędowania, aby mieszkańcy mogli zgłaszać pisemne opinie,
uwagi i wnioski.

§ 4.
Wypełnione ankiety konsultacyjne należy składać w terminie określonym w § 5, poprzez:
a) złożenie w Biurze Podawczym – sekretariacie Urzędu Gminy w Komprachcicach,
b) przesłanie wypełnionej ankiety za pośrednictwem Poczty na adres: Urząd Gminy w Komprachcicach,
46 – 070 Komprachcice, ul. Kolejowa,
c) przesłanie ankiety drogą elektroniczną na adres: ug@komprachcice.pl.
§ 5.
Konsultacje społeczne w przedmiotowej sprawie odbędą się w terminie od dnia 15 maja 2019 roku
do dnia 31 maja 2019 r.
§ 6.
1. Informacja o wynikach konsultacji społecznych podana zostanie w terminie 14 dni od daty ich
zakończenia na stronie internetowej Gminy Komprachcice.
2. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie będą wiążące dla organów Gminy
Komprachcice.
§ 7.
Odpowiedzialnym za merytoryczny zakres przedmiotowych konsultacji, koordynację zadań z zakresu
działań informatycznych i technicznych jest informatyk Urzędu Gminy w Komprachcicach, e-mail
informatyk@komprachcice.pl , tel. 77 4031700.
§ 8.
Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Komprachcice.
§ 9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy Komprachcice
/-/ Leonard Pietruszka

Załącznik
do Zarządzenia Nr 41 Wójta Gminy Komprachcice
z dnia 16 kwietnia 2019 r.
ANKIETA KONSULTACYJNA
Dokument podlegający konsultacji:
Projekt Statutu Sołectwa: Komprachcice, Polska Nowa Wieś, Domecko, Wawelno, Ochodze, Osiny,
Dziekaństwo (proszę podkreślić nazwę sołectwa, którego dotyczą konsultacje społeczne)
Informacja o zgłaszającym (wypełnić obowiązkowo):
Imię i nazwisko
Adres do korespondencji
e-mail
Nr telefonu
Nazwa instytucji (jeżeli dotyczy)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w ramach konsultacji społecznych projektu Statutu Sołectwa
…………………………………………. .
Jednocześnie oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że administratorem tak zebranych danych osobowych jest Wójt
Gminy Komprachcice, 46 – 070 Komprachcice, ul. Kolejowa 3;
Inspektorem ochrony danych osobowych jest Sekretarz Gminy, adres e-mail sekretarz@komprchcice.pl , tel. 77 403 1703;
Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Zgłoszone uwagi, sugestie, propozycje:
l.p.

Zapis w projekcie Statutu
Sołectwa ………………………
(rozdział, paragraf,
ustęp, pkt, lit.)

Sugerowana zmiana (konkretna
propozycja nowego brzmienia)

Uzasadnienie proponowanej zmiany

1.
2.
3.
Ankietę należy przekazać w jednej z następujących form:
1) w wersji elektronicznej na adres: ug@komprachcice.pl;
2) złożyć osobiście w Biurze Podawczym – sekretariacie Urzędu Gminy w Komprachcicach;
3) przesłać za pośrednictwem Poczty na adres: Urząd Gminy w Komprachcicach, ul. Kolejowa3, 46 – 070 Komprachcice.
W tytule e-maila lub na kopercie należy wpisać: ”Konsultacje społeczne Statutu Sołectwa ………………………………………………… .

