
Zarządzenie Nr 4/2015 
Wójta Gminy Nowy Żmigród 

z dnia 27 stycznia 2015 r. 

 

w sprawie harmonogramu  przeprowadzenia konsultacji społecznych  celem 
zaopiniowania    projektów statutów sołectw Gminy Nowy Żmigród 

 

       Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.)) oraz Uchwały 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 

zarządza się, co następuje: 

§1.  Ustala się harmonogram przeprowadzenia konsultacji społecznych  celem 
zaopiniowania    projektów statutów sołectw Gminy Nowy Żmigród:  

 
   
    

    1)  Brzezowa 
 2)   Desznica,  
3)   Gorzyce,  
4)   Grabanina,  
5)   Jaworze,  
6)   Kąty,  
7)   Łężyny,  
8)   Łysa Góra,  
9)   Makowiska,  
10) Mytarka,  

  11)  Mytarz,  
  12)  Nienaszów,  
  13)  Nienaszów – Sośniny,  
  14)  Nowy Żmigród,  
  15)  Sadki,  
  16)  Siedliska Żmigrodzkie,  
  17)  Skalnik,  
  18)  Stary Żmigród,  
  19)  Toki. 
 
 
 
§ 2. Termin przeprowadzenia konsultacji: 
 -  rozpoczęcie konsultacji  30 stycznia 2015 r. 
 -  zakończenie konsultacji 20 lutego 2015 r. 
 
 



 

Data wykonania 

czynności konsultacyjnych 

 
Przedmiot czynności konsultacyjnych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
od  dnia 30 stycznia  2015 r. 
do 20 lutego 2015 r. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wyłożenie do publicznego wglądu: 

    1. uchwały 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 – wnoszenie uwag do projektu statutu na 
„FORMULARZU ZGŁASZANIA UWAG DO 
PROJEKTU DOKUMENTU” , który stanowi załącznik 
Nr 1 do w/w  uchwały. 

  2. zarządzenia  Nr 4/2015 Wójta Gminy Nowy Żmigród 
z    dnia  27  stycznia 2015 r w sprawie  harmonogramu  
przeprowadzenia konsultacji społecznych  celem 
zaopiniowania  projektów statutów sołectw Gminy Nowy 
Żmigród. 

 
3. projektów uchwał w sprawach uchwalenia statutów 

sołectw: 
1) na stronie internetowej Gminy 

www.nowyzmigrod.eu, 
2)  w Biuletynie Informacji Publicznej: 

www.bip.nowyzmigrod.pl, 
3) na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy 

Nowy Żmigród, 
4) u sołtysów sołectw wymienionych w § 1 

zarządzenia   oraz na tablicach ogłoszeń tych   
     sołectw, 
    5)  u sekretarza Gminy Nowy Żmigród, 

     w  okresie konsultacji, celem udostępnienia ich 
mieszkańcom 

 
 od  dnia 01 lutego 2015 r. do 
dnia 16 lutego 2015 r. 

odbycie zebrań wiejskich na których zostaną  
przedstawione projekty uchwał w sprawie uchwalenia 
statutów sołectw Gminy Nowy Żmigród, zostanie 
przeprowadzona dyskusja nad ich treścią  oraz podjęta 
stosowna uchwała 

 
do dnia 27  lutego 2015 r. 

przekazanie  Radzie Gminy wyników konsultacji 
społecznych oraz ogłoszenie do publicznej wiadomości 

 

§ 3  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


