
Zarządzenie Nr 146/2018 

Wójta Gminy Jabłonna 

z dnia 31 sierpnia 2018 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutu Gminy 

Jabłonna oraz zmiany statutów poszczególnych sołectw Gminy Jabłonna 

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z  2018 r. poz. 944 ze zm.) oraz § 1 ust. 2 Uchwały nr XXII/149/2016 Rady Gminy 

Jabłonna z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji  

społecznych w Gminie Jabłonna (Dz. Urzęd. Woj. Lubelskiego z dnia 20 października 2016 r. 

poz. 4106), zarządzam co następuje: 

 

§ 1. 

Postanawia się przeprowadzić konsultacje projektu statutu Gminy Jabłonna, stanowiącego 

załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz projektu wzorcowego statutu sołectwa Gminy 

Jabłonna stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego statutu. 

 

§ 2. 

1. Konsultacje przeprowadzane są celem poznania opinii mieszkańców gminy Jabłonna 

na temat proponowanych zmian w statucie gminy Jabłonna oraz statutach 

poszczególnych sołectw gminy Jabłonna.  

2. Obszar objęty konsultacja społecznymi stanowi cały teren Gminy Jabłonna wraz ze 

wszystkim sołectwami gminy Jabłonna. 

 

§ 3. 

1. Formą konsultacji jest: 

1) złożenie w formie elektronicznej opinii co do treści projektów statutów, o których 

mowa w § 1; 

2) złożenie w formie papierowej opinii co do treści projektów statutów, o których  

mowa w § 1. 

2. Opinie w formie elektronicznej przesyłane są na adres  

e-mail: h.dziurdzińska@jablonna.lubelskie.pl opinie w formie papierowej przesyłane 

są na adres Urzędu Gminy Jabłonna, Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek. 

 

§ 4. 

Konsultacje polegają na wyrażeniu opinii lub wniesieniu uwag do treści projektu zmiany 

statutu Gminy Jabłonna oraz projektów zmiany statutów poszczególnych sołectw Gminy 

Jabłonna wskazanych § 1 ust. 2. 

 

§ 5. 

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od dnia 10 września 2018 r. do dnia  

18 września 2018 r.  

 

§ 6. 

Warunkiem udziału mieszkańców Gminy Jabłonna w konsultacjach jest podanie imienia i 

nazwiska osoby zgłaszającej opinie i uwagi co do treści konsultowanych dokumentów. 

 

 



§ 7. 

Opinie i uwagi mieszkańców Gminy Jabłonna nie zawierające danych, o których mowa w §6 

lub złożone po upływie terminu zakończenia konsultacji, nie będą uwzględniane w toku 

procedury legislacyjnej nad konsultowanymi projektami, o których mowa w § 1. 

 

§ 8. 

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji, udzielanie wyjaśnień i przyjmowanie 

opinii jest Pani Halina Dziurdzińska – Sekretarz Gminy Jabłonna, osobą odpowiedzialną za 

kwestie proceduralne dotyczące przebiegu konsultacji społecznych jest Pan Marcin Pastuszak 

– Zastępca Wójta Gminy Jabłonna. 

 

§ 9. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Magdalena Sałek 

/-/ 

Wójt Gminy Jabłonna 


