ZARZi\DZENIE Nr 2/2019
Wojta Gminy Nowe Miasto
z dnia 9 stycznia 2019 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkancami Gminy Nowe Miasto
Na podstawie art. Sa ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie gminnym (Dz.U. z
2018r. poz.944, ze zm.) oraz Uchwaly Nr 811XIV12008 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 10
grudnia 2008 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkailcami projektow
statutow solectw w gminie Nowe Miasto .i § 35 Statutow Solectw (Dz.Urz. Woj. Maz. Nr 113
z 2010 roku od poz.2302 do poz.2334) zarz~dza siy, co nastypuje:

§ 1. Postanawia siy przeprowadzic konsultacje spoleczne we wszystkich solectwach Gminy
Nowe Miasto, dotycz~cych projektow uchwal Rady Gminy Nowe Miasto w spraWle zmlan w
statutach solectw.

§ 2. Przeprowadzenie konsultacji w sprawie,

ktorej mowa w § 1 rna na celu uzyskania opinii
mieszkailcow solectw na temat tresci zapisow proponowanych zmian w statutach solectw.
ktorych mowa w § 1 skierowane s~ do wszystkich mieszkailcow
swoim obszarem wszystkie solectwa Gminy Nowe Miasto.

§ 3. Konsultacje spoleczne,
oraz obejmuj~

0

0

§ 4. Konsultacje spoleczne przeprowadzone

byd~

w formie:

1) zebrail wiejskich z mieszkailcami solectw,
2) wylozenie do publicznego wgl~du projektow uchwal u soltysa w solectwie i w
urzydzie gminy,
3) wypelnienie formularza konsultacji.

§ 5. Konsultacje polegac

byd~

na:

1) udostypnieniu mieszkailcom w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy
(www.bipnowemiasto.pl) tresci projektow uchwal ,
2) wylozenie w okresie konsultacji u sohysow projektow uchwal zmieniaj~cych statuty
solectw, ,
3) wylozenie w okresie konsultacji w Urzydzie Gminy Nowe Miasto - w dniach i
godzinach urzydowania projektow uchwal zmieniaj~cych statuty solectw,
4) zlozenie formularza konsultacyjnego w sekretariacie urzydu,
5) przeslanie skanu formularza na adres mailowy urzydu: info@ugnowemiasto.pl ,
6) przeslanie formularza drog~ listow~ na adres urzydu.
§ 6. Wzor formularza konsultacyjnego stano wi

zal~cznik

do

zarz~dzenia.

§ 7. Wzor formularza konsultacyjnego, 0 ktorym mowa w§ 6 zostanie zamieszczony na
stronie intemetowej gminy w zakladce: Konsultacje spoleczne (www.ugnowemiasto.pl).
§ 8. Konsultacje

rozpoczn~

siy 15 stycznia 2019 roku i zakoilcz~ siy 29 marca 2019 roku.

§ 9. Opinie i uwagi, fonnularze konsultacyjne nalezy sklada6 i przesyla6 do urzydu do dnia
zakonczenia konsultacji .
§ 10. Wyniki konsultacji maja charakter opiniodawczy i nie
§ 11. Wykonanie
§ 12.

Zarz~dzenie

Zarz~dzenia

s~ wi~z~ce

powierza siy Sekretarzowi Gminy.

wchodzi w zycie z dniem podpisania.

dla organ6w grniny.

Zal(Jcmik do ZarZ<!dzenia
Nr212019 W6jta Gminy Nowe Miasto
z dnia 9 styczoia 20 19r.

FORMULARZ DO KONSULTACn

1. Wskazanie projekru, kt6ry jest przedmiotem konsultacji.
,
Dotyczy projektu w sprawie: ........................................................................................... .

2. Podmiot zglaszaj'!cy

(imiy i nazwisko, miejscowosc, solectwo)
3. Opinia do projektu uchwaly.
a) uwagi og61ne

b) wskazanie dotychczasowego zapisu w projekcie, kt6ry wymaga zmiany ( nalety wpisac
doslowne brzrnienie przepisu):

c) proponowane zmienione brzmienie zapisu lub tresc nowego przepisu (w przypadku
propozycji dodania do projektu nowego przepisu, w ppkt b nalety wpisac NOWY PRZEPIS)

4. Uzasadnienie proponowanych zrnian.

( data, podpis)

