
Lubomino, dnia 7 maja 2019 r

z przeprowadzonych korsultacji spolesznych z mieszkafcrmi Gminy Lubomino dotyczqcych
nsdrd& norych strtut6w solectw poloronych ns terenie Gminy LuboDino,

l. Termin przeprowadzetrir korsultacji spolecznych.

Konsultacje przeprowadzono na podstawie art.35 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorz4dzie gminn),rn (Dz.U, z 2019r. poz.506 z p<t1n, mt.) oraz zgodnie z uchwal4 Rady Gminy
Lubomino Nr Vl36l20l9 z dnia 28 lutego 2019 roku w spmwie oke(leda zasad i trybu
przeprowadzenia konsultacji spolecanych z mieszkaricami Gminy Lubomino (Dz. Urz. Woj. Warm.-
Maz. z 2019r. poz. 1426 ). Na podstawie w/w uchwaly W6jt Gminy Lubomino Zarz4dzeniem Nr
0050.20.2019 z dnia l0 kwietnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji spolecznych
dotyczqcych nadania nowych statut6w solectw polo2olych na terenie Gminy Lubomino oglosil
termin konsultacji od dnia 17 kwietnia 2019 roku do dnia 30 kwietnia 2019 roku. Konsultacje
trwalyl4 dni a ich celem bylo zebranie opinii i uwag mieszkaric6w poszczeg6lnych solectw w
sprawie nadania nowego statutu solectwa.

2. f'ormy prreprowrdzenia konlultacji:

Informacje o prowadzonych konsultacjach zamieszczono w Biuletynie Infomacji Publicznej, na
stonie intemetowej Urzgdu Gminy Lubonino oraz tablicach informacyjaych w Urzgdzie Gminy i
poszczeg6lnych soleatwach. Projekty notych statut6w solectw *raz z Taa{dzeotem Nt
0050.20-2019 W6jta Gminy Lubomino i formulanem konsultacji spolecznych udostQpnione byly
mieszkaicom p,oprzez:

- zamieszcznrie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzqdu Gminy Lubomino,
- wylo2enie w Urzgdzie Gminy Lubomino (pok6j nr 12) w dniach i godzinach urzgdowani4 u

Sohys6w poszczeg6lnych solectw, w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lubominie ijej hliach
w Rogiedlach i Wilczkowie

- wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzgdu Gminy Lubomino, w terminie konsultacji.

Konsultacje prowadzone byly poprzez skladanie opinii i uwag na specjalnym formularzu konsultacji
spolecznych, kt6rc nale2alo ltrzekaz,i' w )ednej z wybranych form:

- pzeslaniu skanu wypelnionego formularza konsultacji spolecznych na adres e-mail:
sekeiariat@lubomino.ug. govpl

- osobiScie - w kancelarii Urzgdu Gminy Lubomino (pok6j nr 12).

PROTOKOL



3. Wyniki konsultacji:

W wyniku przeprowadzonych konsultacji do Urzgdu Gminy Lubomino wplyngly cztery uwagi
zlozone osobiscie w seketariacie.
Tre3i uwag i opinii wraz z ich uzasadnieniem przedstawia ponizsza tabela.

Protok6l z przeprowadzonych konsultacji zostanie zamieszczony w Biuletynie tnformacji
Publicznej Urzgdu Gminy Lubomino oraz zostanie przedstawiony przez W6jta Gminy na najblizszej
sesji Rady Gminy.

Sporz4dzil:
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Lp. Statut
Solectwa

Data wpl}'lru
uwag i opinii

Tresd uwag i opinii Uzasadnietrie
zgloszonych uwag i opinii

I Piotrowo 30.04.2019 Wybory powirLny odbyi sig w dni
powszednie o dogodnych
godzinach dla pracuj4cych
wyborc6w. Rada Solecka w
skladzie 3 os6b. Tegoroczne
wybory powinny sig odbyi na
zasadach dotychczasowych.
Zebrania wiejskie wedlug potrzeb
mieszkanc6w.

Nowy statut stworzony
przez nowq radg ,,Dobra
Zmiana" nie do korica iest
poprawny i przemySlany.

2 Wilczkowo 30.04.2019 $20.ust,l pkt.l zmieni6 liczbq
zawart4 w punkcie w.

Wpisai 20 os6b, aby
zebranie bylo wazne.
Wskazuje na to ilo$
mieszkanc6w 356 os6b.

3 Wolnica 30.04.2019 Wybory sohysa powinny odbyi sig
tradycyjnie na zebraniu wiejskim.

Podczas wybor6w na
zebraniu mozna poruszyi
wiele spraw zwiqzanych z
dan4 wiosk4. Sohys
chcialby przedstawii co
zostalo zrobione i co chce
zrobii. Mo2e wrQczyi
podzigkowania.

I Samborek 30.04.2019 S20.ust.l pkt.l nale2y zmieni6
powyzszy para$af gdyz 5o/o to za
malo.

Wpisai 25%, aby zebranie
wiejskie bylo w formie
demokratycznej i nie
mozna bylo podwa2ya
jego pzej.zystofti.
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