
UCHWALA NR 1851XXW2021 

RADY GMINY NOWE MlASTO 


z dnia 22 stycznia 202 1 r. 

w s prawie zmiany Ucbwaly Nr 1711XX12020 Rady G miDY Nowe Miasto z dnia 20 Iistopada 2020 r_ 

w sprawie pneprowadzenia kons ultacji spoleczoych z mieszkaocami Gminy Nowe Miasto w sprawie 


nadania statusu minsta miej scowosci Nowe Mias10 


Na podstawie Na podslaw ie art . 4 USI. I pkl. 2, USf. 2. art. 4b usl. I pkl I, art. 5a ust. I i 2 oraz 
art. 40 ust. [ ustawy z dnia 8 marea 1990 r. 0 samoT71!dzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z pOrn . zm.) 
Rada Gminy Nowe Mi asto uchwal a, co nastypuje: 

§ I. W Uchwale Nr 171IXxn020 Rady Gm iny Nowe Miasto z dn ia 20li stopada 2020 r. w spra wie 
przeprowadzenia konsultacji spolecznych z mieszkancami Gminy Nowe Miaslo w sprawie nadania slarusu 
miasta miej seowosci Nowe Miasto wprowadza si«;: nastypujqce zmiany: 

§ 2. otrzymuje brzmienie: 

,,§ 2. Konsultaeje przeprowadw ne zostanl! w poszczegolnych solectwach w term inie od 15.12.2020 r. 
do 31.03.2021 L " 

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza siy W6jtowi Gminy Nowe Miaslo. 

§ J. Uchwa ta wchodzi w zycie po upfyvl ie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzyciowym 
Wojew6dztwa Mazowieckiego. 
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UZASADNIENIE 


do U(:hwaiy Nr 18S1XXII12021 Rady Gmioy Nowe Miasto z doia 22 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany 
Ucbwaly Nr 171fXXJ2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 20 Iistopada 2020 r. w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji spoleczoych z mieszkaucami Gmioy Nowe Miasta w sprawie nadania 
statusu miasta miejscowosci Nowe Miasto. 

W zwi¢u z nadal obowilj.Zuj~cym stanem zagroi:enia epidemiczncgo wprowadzonym rozpofZ4dzeniem 
Rady Ministrow z dnia 21 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 2316 z p6in. zm.) w sprawie llstanowienia 
okres lonych ograniczen, nakazow i zakaz6w w zw i&zku z wyst.qpieJliem stanu epidernii - przeprowadz.enie 
konsultacji z mieszkancami Gminy Nowe Miasto w tenninie okreslo nym UchwalCJ Nr 1711XXJ2020 Rady 
Gminy Nowe Miasto z doia 20 li stopada 2020 r. w sprawie paeprowadzenia konsullacji spole<:znych 
l mieszkancami Gminy Nowe Miasto w sprowie nadania statusu miasta miejscowosci Nowe Miasto jest 
niemozliwe. 

W lwi<}Zku z powyiszym podjycie niniejszej uchwaly jest zasadne. 
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