
ZARZĄDZENIE NR 0050.38.2021 
WÓJTA GMINY LIPIE 

z dnia 26 maja 2021 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Lipie 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 uchwały Nr XLV/427/2014 Rady Gminy Lipie 
z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy 
Lipie, 

Wójt Gminy Lipie 
zarządza, co następuje: 

§ 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Gminy Lipie w sprawie zmiany Statutu 
Gminy Lipie", która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 26 maja 2021 r. do 9 czerwca 2021 r. 
§ 3. Konsultacje mają zasięg ogólnogminny. 
§ 4. Przedmiotowe konsultacje społeczne prowadzone będą w formie zbierania pisemnych opinii 

i uwag mieszkańców na druku formularza, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 
§ 5. 1. Opinie i uwagi do przedmiotu konsultacji można składać: 

a) w formie papierowej pocztą na adres: Urząd Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie lub 
osobiście w pokoju nr 1 Urzędu Gminy Lipie; 

b) w formie elektronicznej na adres e-mail: k.kapral@uglipie.pl  w terminie określonym w § 2 na 
formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

2. Opinie i uwagi złożone po upływie terminu zakończenia konsultacji nie będą uwzględniane 
w toku procedury legislacyjnej nad konsultowanym projektem. 

§ 6. Informacje o prowadzonych konsultacjach społecznych są dostępne na stronie internetowej 
gminy Lipie www.lipie.pl, w zakładce Aktualności oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce 
Komunikaty.  

§ 7. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie będą wiążące dla organów gminy. 
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  
   

Wójt Gminy Lipie 
 
 

Bożena Wieloch 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.38.2021 

Wójta Gminy Lipie 

z dnia 26 maja 2021 r. 

 

 

-PROJEKT- 

 

UCHWAŁA NR XXXV/...../2021 

RADY GMINY LIPIE 

z dnia ………………. 2021 r. 

w sprawie zmiany Statutu Gminy Lipie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), 

Rada Gminy Lipie 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr III/28/2002 Rady Gminy Lipie z dnia 30 grudnia 2002 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lipie (Dz. U. Woj. Śląskiego z dnia 20 listopada 2012 r. poz. 4919) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 26 otrzymuje brzmienie: 

1. Rada może odbywać sesje zwoływane w trybie zwyczajnym i sesje zwoływane w trybie 

nadzwyczajnym. 

2. Sesje zwoływane w trybie zwyczajnym odbywają się z częstotliwością potrzebną do wykonania 

zadań Rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

3. Sesjami zwyczajnymi są sesje zwoływane w zwykłym trybie. 

2) § 27 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

4. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych 

nie później niż 7 dni przed terminem obrad. Na pisemny wniosek radnego powiadomienie wraz 

z projektami uchwał może być doręczone radnemu za pomocą poczty elektronicznej na podany przez 

niego adres e- mail.” 

3) w § 27 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

4a. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesji nadzwyczajnej powiadamia się 

radnych w terminie przypadającym w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku, najpóźniej na 1 dzień przed 

terminem obrad. Na pisemny wniosek radnego powiadomienie wraz z projektami uchwał może być 

doręczone radnemu za pomocą poczty elektronicznej na podany przez niego adres e- mail. 

11) Załącznik nr 2 do Statutu Gminy Lipie otrzymuje brzmienie: 

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY 

1. Gminny Ośrodek Kultury w Lipiu. 

2. Gminna Biblioteka Publiczna z filiami: 

1) Filia w Parzymiechach. 

2) Filia w Stanisławowie.  
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3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipiu. 

4. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Lipiu. 

5. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Parzymiechach.  

6. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Lindowie. 

7. Szkoła Podstawowa w Rębielicach Szlacheckich.  

8. Gminny Żłobek w Lipiu. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

   

   

Przewodniczący Rady 

Gminy Lipie 

 

 

Zbigniew Bystrzykowski 
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.38.2021 

Wójta Gminy Lipie 

z dnia 26 maja 2021 r. 

 

Formularz konsultacji 

 

Formularz zgłoszenia uwag dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Lipie w sprawie: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. Podmiot zgłaszający (nazwa organizacji, imię i nazwisko, adres do korespondencji, e-mail, telefon) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

2. Proponowane rozwiązania/uwagi do projektu uchwały 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

…………………………………………. 

data i podpis 
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