
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.29.2023 
WÓJTA GMINY TURAWA 

 
z dnia 27 lutego 2023 r. 

 
w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Turawa konsultacji społecznych dotyczących 

projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw 
 

Na podstawie art. 5a ust. 1 i ust. 2 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz § 2 uchwały Nr XIII/85/2016 Rady Gminy 
Turawa z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, 
zarządzam, co następuje: 
 

§ 1 
1. Ogłaszam konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Turawa dotyczące uchwalenia 

statutów sołectw Gminy Turawa, które odbędą się w terminie od 7 marca 2023 r. 
do 14 marca 2023 r. 

2. Konsultacji podlega treść projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów Gminy Turawa: 
1) Statut Sołectwa Bierdzany, 
2) Statut Sołectwa Kadłub Turawski, 
3) Statut Sołectwa Kotórz Mały, 
4) Statut Sołectwa Kotórz Wielki, 
5) Statut Sołectwa Ligota Turawska, 
6) Statut Sołectwa Osowiec z przysiółkiem Trzęsina, 
7) Statut Sołectwa Rzędów, 
8) Statut Sołectwa Turawa z przysiółkiem Marszałki, 
9) Statut Sołectwa Węgry, 
10) Statut Sołectwa Zakrzów Turawski, 
11) Statut Sołectwa Zawada, stanowiące Załącznik nr 1 - 11 do Zarządzenia. 

 
§ 2 

Konsultacje obejmują obszar poszczególnych sołectw. Do udziału w poszczególnych konsultacjach 
uprawnieni są mieszkańcy danego sołectwa. 

§ 3 
Konsultacje mają na celu zebranie opinii i uwag mieszkańców w sprawie zaopiniowania projektów 
statutów Sołectw Gminy Turawa. 
 

§ 4 
Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej bądź elektronicznej poprzez zgłaszanie uwag 
lub propozycji mieszkańców na formularzu ankietowym stanowiącym załącznik nr 12 do niniejszego 
Zarządzenia, składanym osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Turawa, wysyłając formularz 
ankietowy na adres Urzędu Gminy Turawa bądź drogą elektroniczną na adres 
magdalena.sadowska@turawa.pl z dopiskiem „Konsultacje – uchwalenie statutów sołectw”. 
 

§ 5 
Informacja o konsultacjach podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie 
internetowej urzędu (www.turawa.pl), umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 
(www.bip.turawa.pl), a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 
 

§ 6 
Informacja o wynikach konsultacji zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Turawa 
oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie do 30 dni od dnia zakończenia 
konsultacji. 

§ 7 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 Wójt Gminy Turawa 
 
    /-/ Dominik Pikos 
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