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PRoToKoŁ
z przebiegu konsultacj i społecznych

Na podstawie $ 7 Uchwały Nr XXVII/234/10 Rady Gminy Kruklanki z dnia 02 czenvca 2010
rokuo w sprawie ustalenia zasad i trybu przeptowadzenia konsultacji dotyczących statut w sołectw, w
dniach odŻ5 sierpnia 2010r. do 30 wrzęśnia 2010r. odbyły się konsultacje dotyczące projektu stafutu
następuj ących Sołectw:

Boćwinka, Broż wka, Jasieniec, Jeziorowskie, Jurkowo, Kruklanki' LipoworMożdżany,
Sołtmany, Żabin|<a, Żyw e, Żywki

Konsultacje odbywĄ się według ola"eślonego kalęndarza czynności:
. w terminie od 25 sierpnia do 7 września 2010 r. projekt statutu został przedłozony do

publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Kruklanki orazw miejscu zamieszkania sołtysa.
Projekt zamieszczono r wniez na stronach BiuleĘnu Informacji Publicznej Gminy Kruklanki.

. od 8 września do ŻŻ września 2010r. zainteresowani mogli zgłaszać uwagi, wnioski i opinie
sporządzone w formie pisemnej.

. Zębtania Wiejskie kor1czące konsultacje odbyły się w dniach:
23.O9.2010 r. Żywki, Bo winka, Sohmany, Jeziorowskie
Ż4.09 .Ż0I 0 r. MoŻdŻany, Jurkowo
Ż7.09.2010 r. Broz wka
Ż8.09.2010 r. Jasieniec, Żabinka
Ż9.09.20|0 r. Lipowo, Żywy
30.09.201 0 r. Kruklanki

Celem spotkari było umożliwienie wszystkim zainteresowanym wniesienia uwag i opinii do
projektu statutu danego sołectwa i uzyskanie bezpośrednich, wyczerpujących informacji, na temat
zagadnie określonych tym aktem, w szczeg lności:

- zasad i trybu wyboru organ w jednostki pomocniczej,

- organizacji i zada organ wjednostki pomocniczej,
_ zakresu zadanprzekazywanych jednostce przez gminę oraz sposobu ich realizacji'
- zakresu i form kontroli otaz nadzoru organ w gminy nad działalnością organ w jednostki
pomocniczej.

Mieszkaricy poszczegolnych sołectw zostali prawidłowo powiadomieni o zebraniu, zgodnie z
wymogami statutu. Zebrania zwołano w spos b prawomocny, miały one zdolnoś podejmowania
uchwał. Wszyscy ptzybyli na spotkanie mieszkaricy mieli mozliwość wpisania się na listę obecności.

Podczas konsultacji społecznych do Urzędu Gminy zgłosiło się dw ch mieszkaric w, kt rzy
zapoznali się z projektem statutu, ale nie wnieśli żadnych uwag' W poszczeg lnych sołectwach r wniez
nie wniesiono uwag do projektu statutu. Zebrania Wiejskie wydały pozytywną opinię akcepĘącą
przedstawiony proj ekt statutu.
Za wydaniem pozytywnej opinii akceptującej przedstawiony projekt statutu sołectW&, Zagłosowała

' '1 'r ' '1 ' zebranizeorama,.

. Bo winka głos w 5 ,,za" l . Lipowo 13 głos w,,za"

. BroŻowka 11 głos w ,,Zd" o MozdŻany 15głos w ,,Z&"

o Jasieniec l0 głos w ,,Zd'' o Sohmany 9 głos w ,,Z&"

. Jeztorowskie 15 głos w ,,Zd" o Zabinka 7 głos w ,,Zd"

o Jurkow o 29 głos w ,,Zd" o Zywy 7 głos w ,,Z&"

o Kruklanki 6 głos w ,,Z&" . Zywki 9 głos w ,,Z3"

Nie odnotowano głos w przeciwnych i wstrzymujących się


