
ZARZĄDZENIE NR 0050.0243.2020 
WÓJTA GMINY ORNONTOWICE 

z dnia 20 kwietnia 2020 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie  zmiany 
Uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie ustanowienia statuetki o nazwie "Ornontowickie Bzy" dla 

uhonorowania osób zasłużonych dla społeczności gminy 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), Uchwały Nr XIV/121/19 Rady Gminy Ornontowice z dnia 18 grudnia 
2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami Gminy Ornontowice (Dz. Urz. Woj. Śl. 
z 2020 r. poz. 218), 

Zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie zmiany 
Uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie ustanowienia statuetki o nazwie "Ornontowickie Bzy" dla 
uhonorowania osób zasłużonych dla społeczności gminy. 

2. Projekt uchwały, o którym mowa w ust. 1, będący przedmiotem konsultacji, stanowi załącznik nr 1 do 
Zarządzenia. 

3. Celem konsultacji jest wyrażenie opinii przez mieszkańców Gminy Ornontowice w sprawie wymienionej 
w ust. 1. 

4. Wyznacza się obszar przeprowadzenia konsultacji obejmujący terytorium całej Gminy Ornontowice. 

5. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Ornontowice. 

6. Wyznacza się termin przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ornontowice 
w okresie od dnia 22 kwietnia 2020 r. do dnia 29 kwietnia 2020 r. W wyznaczonym terminie opinie muszą zostać 
doręczone w formie pisemnej do siedziby Urzędu Gminy Ornontowice (złożone do skrzynki podawczej 
zlokalizowanej w portierni Urzędu Gminy). 

7. Koperty zawierające opinię w przedmiotowej kwestii należy zaadresować z dopiskiem "Dotyczy konsultacji 
społecznych projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Ornontowice 
w sprawie ustanowienia statuetki o nazwie "Ornontowickie Bzy" dla uhonorowania osób zasłużonych dla 
społeczności gminy.” 

§ 2. Konsultacje zostaną ogłoszone za pomocą strony internetowej Gminy Ornontowice (www.ornontowice.pl), 
Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ornontowice (www.bip.ornontowice.pl)  oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń 
przed budynkiem Urzędu Gminy. 

§ 3. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia pełni Kierownik Referatu Promocji i Informacji. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   

  

  
 

Wójt Gminy Ornontowice 
 
 

mgr Marcin Kotyczka 
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Projekt 
 
z dnia  20 kwietnia 2020 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY ORNONTOWICE 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Ornontowice  w sprawie ustanowienia statuetki o nazwie 
"Ornontowickie Bzy" dla uhonorowania osób zasłużonych dla społeczności gminy 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 
1309, 1571, 1696, 1815), uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XXXVIII/241/05 Rady Gminy Ornontowice z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie ustanowienia 
statuetki o nazwie "Ornontowickie Bzy" dla uhonorowania osób zasłużonych dla społeczności gminy, wprowadza 
się następujące zmiany: 

1) § 4. ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„§ 4. ust. 1. Statuetka przyznawana będzie co roku począwszy od roku 2005, przez Wójta Gminy, na 
wniosek Kapituły, w skład której wchodzą przedstawiciele różnych instytucji i grup społecznych, np. Rady 
Gminy, Urzędu Gminy, instytucji kultury, jednostek oświatowych, organizacji społecznych lub 
duchowieństwa.”. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

  

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Ornontowice 

 
 

Henryk Nieużyła 
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