
OGŁOSZENIE 

 Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  

z 2016 r. poz. 446), Uchwały Nr XLV/245/2010 Rady Gminy Liniewo z dnia 15 października 2010 

r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy 

Liniewo (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2010 r. Nr 151 poz. 2957) oraz Zarządzenia Nr 20/2016 

Wójta Gminy Liniewo z dnia 12 kwietnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami 

konsultacji społecznych projektów statutów sołectw, 

Wójt Gminy Liniewo 

ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Chrósty 

Wysińskie, sołectwa Chrztowo, sołectwa Deka, sołectwa Garczyn, sołectwa Głodowo, 

sołectwa Iłownica, sołectwa Liniewo, sołectwa Liniewskie Góry, sołectwa Lubieszyn, sołectwa 

Lubieszynek, sołectwa Orle, sołectwa Płachty, sołectwa Sobącz, sołectwa Stary Wiec, 

sołectwa Stefanowo, sołectwa Wysin dotyczących nadania statutu. 

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 18 kwietnia 2016 r. do 18 maja 2016 r. w 

formie przyjmowania pisemnych opinii i wniosków dotyczących treści projektu uchwały w 

sprawie nadania statutu sołectwom wymienionym powyżej, poprzez: 

1. Złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy w Liniewie. 

2. Przesłanie skanu wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres 

ug@liniewo.pl 

3. Zorganizowanie Zebrania Wiejskiego, na którym mieszkańcy sołectwa wyrażą opinię, 

zgłoszą wnioski i uwagi do projektu statutu sołectwa. 

Projekt statutu udostępniony będzie mieszkańcom poprzez: 

1. Wyłożenie projektu statutu w okresie konsultacji u Sołtysa Sołectwa. 

2. Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Liniewo oraz na stronie internetowej. 

3. Wyłożenie projektu statutu w Urzędzie Gminy w Liniewie (sekretariat), w dniach i 

godzinach urzędowania. 

Wzór formularza konsultacyjnego zamieszczony zostanie na stronie internetowej Gminy 

Liniewo oraz dostępny będzie u Sołtysa Sołectwa i w sekretariacie Urzędu Gminy w Liniewie. 

 

                                                                     

                                                                                                        Wójt Gminy Liniewo 

                                                                                                       /-/ Mirosław Warczak 



                                                                                                            

Załączniki: 

1. Formularz do składania uwag i wniosków do projektu uchwały ws. nadania statutu. 

2. Projekt uchwały nadania statutu sołectwu. 

3. Zarządzenie Wójta Gminy Liniewo w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami 

konsultacji społecznych projektów statutów sołectw. 


