Zarządzenie Nr 12/2022
Wójta Gminy Dynów
z dnia 25 stycznia 2022 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia
Statutu Gminy Dynów.
Na podstawie art.5a ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z
2021 r. poz. 1372) oraz Uchwałą Nr X(65)2019 Rady Gminy Dynów z dnia 31 października
2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z
mieszkańcami Gminy Dynów, zarządza się co następuje:
§ 1.1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie Statutu Gminy Dynów
1.2. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia statutu
Gminy Dynów stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
1.3. Celem konsultacji jest zebranie opinii, propozycji, uwag, mieszkańców na temat zapisów
projektu statutu Gminy Dynów.
1.4. Do udziału w konsultacjach uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu ich przeprowadzenia
mają stałe zamieszkanie na terenie Gminy Dynów i w dniu składania formularza, o którym
mowa w § 3 ust.2, posiadają ukończone 18 lat,
§ 2.1. Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 26 stycznia 2022r. do dnia 4 lutego
2022 r.
2.2. Konsultacje społeczne będą przeprowadzone w formie imiennego wyrażania opinii,
propozycji lub złożenia uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji społecznych.
2.3. Konsultacje polegać będą na:
a) udostępnianiu mieszkańcom treści projektu uchwały na stronie internetowej Gminy i
Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dynów w celu zgłaszania opinii, propozycji, uwag,
b) wyłożenie projektu uchwały w sprawie Statutu Gminy u Sekretarza Gminy Dynów ( pok. Nr
15) w dniach i godzinach urzędowania celem udostępnienia mieszkaniom, którzy mogą zgłaszać
pisemne opinie, propozycje i uwagi.
§ 3.1. Formularze zawierające opinie, propozycje, uwagi mieszkańców, organizacji społecznych
i stowarzyszeń należy składać do dnia 4 lutego 2022 roku do godz.15:00
a) poprzez złożenie w Sekretariacie Urzędu Gminy,
b) droga listowną na adres Urzędu Gminy, ul. Ks. J. Ożoga 2, 36-065 Dynów z dopiskiem
„Konsultacje Społeczne z mieszkańcami w sprawie Statutu Gminy Dynów bądź droga
elektroniczna na adres urzad@dynow.regiony.pl.
3.2. Wzór formularza stanowiący Załącznik Nr 2 do Zarządzenia zamieszczony zostanie na
stronie internetowej Gminy: www.gminadynow.pl dostępny będzie w BOK , pokój nr 3.
3.3. Opinie, propozycje, uwagi, które wpłyną po dniu 4 lutego 2022 roku nie zostaną

rozpatrzone.
3.4. Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie ich
treści na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy i na BIP.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Dynów.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez
umieszczenie na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy, stronie internetowej gminy oraz w
Biuletynie Informacji Publicznej.
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