Uchwała Nr III/12/2014
Rady Gminy Nowy Żmigród
z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych celem
zaopiniowania projektów statutów sołectw Gminy Nowy Żmigród
Na podstawie art. 5a ust. 2 w związku z art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 594 z późn. zm.)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Gminy Nowy Żmigród
obejmujące sołectwa:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

Brzezowa,
Desznica,
Gorzyce,
Grabanina,
Jaworze,
Kąty,
Łężyny,
Łysa Góra,
Makowiska,
Mytarka,
Mytarz,
Nienaszów,
Nienaszów – Sośniny,
Nowy Żmigród,
Sadki,
Siedliska Żmigrodzkie
Skalnik,
Stary Żmigród,
Toki.

w celu zaopiniowania projektów statutów w/w sołectw.

§ 2. Szczegółowy
harmonogram
zarządzeniem Wójta Gminy.

konsultacji

zostanie

określony

§ 3. W konsultacjach, o których mowa w § 1 mają prawo brać udział osoby
stale zamieszkałe na terenie Gminy Nowy Żmigród posiadające czynne prawo
wyborcze do organów gminy.
§ 4. Projekt statutu każdego sołectwa wyłożony zostanie do publicznego
wglądu w okresie konsultacji:
1) na stronie internetowej Gminy: www.nowyzmigrod.eu, w Biuletynie
Informacji Publicznej:www.bip.nowyzmigrod.pl,
2) na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Żmigród.,
3) u sołtysów sołectw wymienionych w § 1 uchwały oraz na tablicach
ogłoszeń tych sołectw,
4) u sekretarza Gminy Nowy Żmigród.
§ 5. 1. Konsultacje polegać będą na:
1)
zwołaniu zebrania wiejskiego, omówieniu z mieszkańcami
projektu statutu sołectwa, podjęciu stosownej uchwały,
2)
kierowaniu do Wójta Gminy oraz do Przewodniczącego Rady
Gminy w Nowym Żmigrodzie uwag mieszkańców sołectwa do projektu
sołectwa,
2. Formularz, na którym należy wnosić uwagi stanowi załącznik Nr 1
do niniejszej uchwały.
§ 6. 1. Z zebrania wiejskiego w sprawie konsultacji sporządza się
protokół zawierający w szczególności informacje o:
1) terminie, czasie i miejscu konsultacji,
2) liczbie osób biorących udział w konsultacjach,
3) wyniku głosowania jawnego w sprawie projektu statutu - liczba
głosów oddanych "za", "przeciw" i "wstrzymujących się",
2. Wynik konsultacji uważa się za pozytywny, jeżeli za
proponowanym projektem statutu sołectwa opowiedziało się więcej niż
połowa obecnych na zebraniu.
§ 7. Wyniki konsultacji społecznych nie są wiążące dla organów Gminy i
mają charakter opiniodawczy.
§ 8. Wyniki konsultacji przedstawia się Radzie Gminy oraz podaje do
publicznej wiadomości na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń w budynku
Urzędu Gminy, na tablicach ogłoszeń wszystkich sołectw.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Żmigród.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

