ZARZĄDZENIE NR 68/2022
BURMISTRZA BORKU WLKP.
z dnia 12 maja 2022 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektów statutów sołectw
Gminy Borek Wielkopolski
Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 uchwały
Nr XXX/278/2021 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 10 czerwca 2021 w sprawie zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Borek Wielkopolski (Dz. Urz. Woj.
Wielkopolskiego z dnia 21 czerwca 2021 r, poz. 4962) zarządzam, co następuje:
§1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych, których przedmiotem są projekty
statutów sołectw Gminy Borek Wielkopolski.
§2. Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii, uwag i propozycji od mieszkańców
sołectw w odniesieniu do projektu statutu sołectwa, na terenie którego zamieszkują.
§3. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w terminie od 23 maja 2022 r.
do 7 czerwca 2022 r.
§4. Zasięg terytorialny konsultacji społecznych to teren 22 sołectw gminy Borek Wielkopolski tj.:
Bolesławów, Bruczków, Celestynów, Dąbrówka, Głoginin, Grodnica, Jeżewo, Jawory, Karolew,
Koszkowo, Leonów, Maksymilianów, Siedmiorogów Pierwszy, Siedmiorogów Drugi, Skoków,
Skokówko, Strumiany, Studzianna, Trzecianów, Wycisłowo, Zalesie, Zimnowoda.
§5. W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć uprawnieni mieszkańcy sołectw Gminy
Borek Wielkopolski wymienionych w ust. 4.
§6. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie składania pisemnych opinii, uwag
oraz propozycji na formularzu konsultacji społecznych. Wzór formularza konsultacji społecznych
stanowi załącznik do zarządzenia.
§7. W okresie konsultacji projekty statutów poszczególnych sołectw oraz wzór formularza
konsultacji dostępne będą:
1) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp., Rynek 1 – pokój nr 5 w dniach i godzinach
urzędowania;
2) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp. www.borekwlkp.pl
3) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp. www.bip.borekwlkp.pl
4) u sołtysów w poszczególnych sołectwach.
§8. Wypełniony formularz konsultacyjny można przekazać w następujący sposób:
1) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp., Rynek 1 pok. nr 1 (sekretariat);
2) przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Borku Wlkp., Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp.;
3) przesłać drogą elektroniczną (skan) na e-mail: sekretariat@borekwlkp.pl
§9. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Borku Wielkopolskim, na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp. oraz na tablicach jednostek pomocniczych objętych
konsultacjami społecznymi.
§10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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