Zarządzenie nr 4/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Krzywinia
z dnia 13 stycznia 2015 roku
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Krzywiń w przedmiocie
przedstawienia Statutu: Gminy Krzywiń, Sołectwa, Miasta Krzywiń.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12
stycznia 2015 roku Nr IV/21/2015 zarządzam, co następuje:
§1. Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami gminy Krzywiń, których celem jest wyrażenie opinii
na temat projektu:
a) Statutu gminy Krzywiń,
b) Statutu Sołectwa,
c) Statutu Miasta Krzywiń.
2. Przedmiotem konsultacji jest zgłaszanie uwag i wniosków do projektów statutów.
3. Konsultacje rozpoczną się 26 stycznia 2015 roku, a zakończą się 28 lutego 2015 roku.
4. Konsultacje obejmują obszar całej gminy.
5. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie:
1) Spotkania z mieszkańcami gminy Krzywiń zgodnie ze szczegółowym harmonogramem, który
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2) Przyjmowania uwag i wniosków na piśmie przesyłając na adres pocztowy: Urząd Miasta i
Gminy w Krzywiniu, ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń lub przesłanie drogą mailową za
pośrednictwem strony www.krzywin.pl, gdzie zostaną udostępnione projekty statutów. Uwagi
i opinie dotyczące projektów statutów należy przesłać na adres poczty elektronicznej:
umig@krzywin.wokiss.pl,
3) Wyłożenia projektów statutów w pokoju nr 2 w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu, ul.
Rynek 1, 64-010 Krzywiń w godzinach 12:00-16:00 w dniu 16 lutego 2015 roku.
6. Mieszkańcy zostaną powiadomieni o trybie przeprowadzenia konsultacji poprzez zamieszczenie
komunikatu:
1) na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu – www.krzywin.pl.
2) na plakacie informującym mieszkańców, przesłany do jednostek pomocniczych.
7. O wynikach konsultacji mieszkańcy zostaną powiadomieni poprzez zamieszczenie komunikatu na
tablicy ogłoszeń, stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy
w Krzywiniu.
8. Wyjaśnień w sprawie celu i przedmiotu konsultacji udziela Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy
Krzywiń.
§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń.
§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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