Protokół
z wyników konsultacji społecznych projektów statutów sołectw położonych na terenie Gminy
Ruda-Huta
Obowiązek przeprowadzenia konsultacji wynika z art. 35 ust. 1 ustawy o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.). Konsultacje społeczne przeprowadzono zgodnie
z uchwałą Rady Gminy Ruda-Huta Nr Vlll/41/2015 z dnia 12 czerwca 2015 roku w sprawie określenia
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ruda-Huta (Dz. Urz.
Woj. Lub. z 2015 r. poz. 2467). Na podstawie ww. uchwały Wójt Gminy Ruda-Huta wydał Zarządzenie
Nr 73/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji
społecznych projektów uchwał Rady Gminy Ruda-Huta w sprawie uchwalenia Statutów sołectw
położonych na terenie Gminy Ruda-Huta określając termin w dniach od 8 września do 30 września
2017 roku. Konsultacjom społecznym zostały poddane projekty statutów następujących sołectw:
Chromówka, Dobryłów, Gdola, Gotówka, Hniszów, łazików, Karolinów, Leśniczówka, Poczekajka,
Ruda, Ruda-Huta, Rudka, Ruda-Opalin, Zarudnia, Żalin.
Celem i przedmiotem konsultacji społecznych było poznanie opinii, uwag i propozycji
mieszkańców Gminy Ruda-Huta na temat projektów statutów poszczególnych sołectw z Gminy
Ruda-Huta.
Ogłoszenie o terminie przeprowadzenia konsultacji wraz z Zarządzeniem Nr 73/2017 Wójta
Gminy Ruda-Huta oraz projektami poszczególnych statutów zostały zamieszczone w dniu 30 sierpnia
2017 roku w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Ruda-Huta oraz
tablicach informacyjnych w Urzędzie Gminy i poszczególnych sołectwach. Ponadto projekty statutów
wraz z pozostałymi dokumentami dostępne były w siedzibie Urzędu Gminy pok. Nr 14 w godzinach
pracy urzędu oraz u sołtysów w poszczególnych sołectwach w terminie konsultacji.
Konsultacje prowadzone były w następujących formach:
1) przyjmowania pisemnych opinii i wniosków dotyczących treści projektów uchwał w sprawie
nadania statutów sołectwom: Chromówka, Dobryłów, Gdola, Gotówka, Hniszów, łazików,
Karolinów, Leśniczówka, Poczekajka, Ruda, Ruda-Huta, Rudka, Ruda-Opalin, Zarudnia, Żalin
(formularze można było składać w formie pisemnej na załączonym formularzu osobiście
u sołtysa, Urzędzie Gminy pok. Nr 14 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
sekretariatyruda-huta.pl bądź faksem na numer 82 568-60-33;
2) otwartego spotkania podczas zebrań wiejskich w poszczególnych sołectwach, na których
można było składać ustne uwagi i wnioski do projektu statutu sołectwa.
W wyznaczonym na konsultacje terminie nie wpłynęły żadne uwagi, opinie i propozycje
dotyczące projektów statutów poszczególnych sołectw, nie złożono żadnego formularza
wyrażającego opinie, na otwartych zebraniach wiejskich również nie zgłoszono żadnych uwag
i wniosków.
Wyniki konsultacji podaje się do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej i stronie internetowej Gminy Ruda-Huta, urzędowej tablicy ogłoszeń oraz
tablicach informacyjnych w poszczególnych sołectwach,
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