
Wiślica dnia 6 listopad 2019r. 

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektów statutów 

sołectw Gminy Wiślica i statutu Miasta Wiślica 

1. Podstawa prawna i przedmiot konsultacji: 

Konsultacje społeczne w sprawie projektów statutów sołectw Gminy Wiślica i Statutu Miasta 

Wiślica zostały przeprowadzone na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 5a 

ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z 

późn. zm.), Uchwały Nr V/34/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 29 stycznia 2019r. w 

sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami 

Miasta i Gminy Wiślica( Dz.Urz.Woj.Święt. z 2019r.poz 768) oraz Zarządzenia Nr 113/2019 

Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica z dnia 18 października 2019 roku w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących treści Statutów sołectw Gminy Wiślica 

i Statutu Miasta Wiślica. 

 Przedmiotem konsultacji społecznych było poznanie opinii, przyjmowanie uwag i propozycji 

mieszkańców Miasta i Gminy Wiślicą do projektów statutów Sołectw i statutu Miasta. 

Konsultacjom poddane zostały projekty statutów następujących sołectw: Brzezia, Chotla 

Czerwonego, Gluz, Hołudzy, Łatanic, Koniecmostów, Kuchar, Ostrowa, Wawrowic, Jurkowa, 

Szczerbakowa, Szczytnik, Górek, Gorysławic, Skotnik Dolnych, Skotnik Górnych, Skorocic, 

Sielca, Kobylnik oraz statut miasta Wiślica. 

 

2. Forma i termin przeprowadzonych konsultacji: 

Na stronie internetowej Gminy Wiślica, BIP, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy 

Wiślica oraz poszczególnych sołectwach i mieście zostało zamieszczone Zarządzenie Nr 

113/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica z dnia 18 października 2019 roku w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących treści Statutów sołectw Gminy Wiślica 

i Statutu Miasta Wiślica wraz z załącznikami tj. kalendarzem czynności konsultacyjnych, 

wykazem pełnomocników, kartą konsultacyjną oraz ogłoszeniem. 

Konsultacje przeprowadzone zostały w okresie od 22 października 2019r. do 4 listopada 
2019r. 

Konsultacje prowadzone były w następujących formach: 
1. Utworzone zostały punkty konsultacyjne w każdym sołectwie oraz mieście, 

podczas których na karcie konsultacyjnej można było zgłaszać opinie i uwagi i 

propozycje dotycz. treści statutów. 



2. Treści projektów Statutów Sołectw i Statutu Miasta Wiślica, były zamieszczone w 

Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wiślica w zakładce konsultacje 

społeczne, oraz stronie internetowej Miasta i Gminy Wiślica www.wislica.pl. 

3. Wyłożone projektu Statutów sołectw i statutu Miasta Wiślica w okresie 

konsultacji u Sołtysów oraz Przewodniczącego Zarządu Mieszkańców Miasta 

Wiślica w poszczególnych Sołectwach Miasta i Gminy Wiślica celem 

udostępnienia ich mieszkańcom dla zgłaszania pisemnych opinii, uwag i 

propozycji. 

4. Wyłożeniu projektu Statutów sołectw i statutu Miasta Wiślica w punktach 

konsultacyjnych zgodnie kalendarzem czynności konsultacyjnych celem zgłaszania 

pisemnych opinii, uwag i propozycji. 

5.  Wyłożeniu projektu Statutów sołectw i statutu Miasta Wiślica w Urzędzie Miasta 

i Gminy Wiślica – pok. Nr 13 w dniach i godzinach pracy urzędu, celem 

udostępnienia ich mieszkańcom dla zgłaszania pisemnych opinii, uwag i 

propozycji. 

 
3. Wyniki konsultacji: 

 
W okresie, w jakim prowadzone były konsultacje miały zostać przedstawione opinie, uwagi i 

propozycje mieszkańców do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Samorządu 

mieszkańców. 

W wyżej, określonym terminie konsultacji zgłoszono 2 opinie do proponowanej treści 

statutu miasta Wiślica. 

Do pozostałych statutów nie zgłaszano żadnych, uwag, opinii i propozycji. 

Wobec powyższego konsultacje uznaje się za ważne i zakończone. 

Zgodnie z § 7 Zarządzenia Nr 113/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica z dnia 18 

października 2019 roku zbiorcze wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej 

wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń 

Urzędu. 
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