
Zarządzenie nr 162/2018r 

Wójta Gminy Jeżowe 

z dnia 07.12.2018r 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie zaopiniowania projektów 

statutów sołectw na terenie Gminy Jeżowe. 

Na podstawie art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( DZ. u z 2018r, poz. 

994 ze zm) oraz uchwały nr II/5/10 Rady Gminy Jeżowe z dnia 14.12.2010 r w sprawie określenia zasad 

i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Jeżowe, zarządzam co następuje: 

 

§1. 

Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne projektów uchwał w sprawie statutów sołectw 

położonych na terenie Gminy Jeżowe: 

1. Sołectwo Jeżowe Centrum 

2. Sołectwo Jeżowe Podgórze 

3. Sołectwo Jeżowe Zagościniec 

4. Sołectwo Jeżowe Kameralne 

5. Sołectwo Jeżowe Zaborczyny 

6. Sołectwo Jata  

7. Sołectwo Zalesie  

8. Sołectwo Sójkowa 

9. Sołectwo Groble 

10. Sołectwo Sibigi 

11. Sołectwo Krzywdy 

12. Sołectwo Pogorzałka 

13. Sołectwo Cholewiana Góra 

14. Sołectwo Nowy Nart 

15. Sołectwo Stary Nart. 

§ 2. 

1. Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag mieszkańców poszczególnych sołectw na temat 

treści zapisów projektów statutów. 

2. Konsultacje przeprowadzane będą na zebraniach  z mieszkańcami poszczególnych sołectw. 

3. Projekty statutów umieszczone zostaną na bip Urzędu Gminy Jeżowe. 

4. Konsultacje przeprowadzane będą w terminie od 15 12.2018 do 15 01.2019 r. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

         Wójt Gminy Jeżowe  

         Marek Stępak 

  



Uzasadnienie  

Stosownie do art. 5a ustawy z dnia 5 marca 1990 r o samorządzie gminnym w wypadkach 

przewidzianych ustawą oraz w ważnych sprawach dla gminy mogą być przeprowadzane 

konsultacje z mieszkańcami gminy. 

Procedurę przeprowadzania konsultacji społecznych  w Gminie Jeżowe określa uchwała nr II/5/10 

Rady Gminy Jeżowe z dnia 14.12.2010 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia 

konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy. 

Jednostki pomocnicze funkcjonują w oparciu o statuty. Treść statutów wymaga dostosowania do 

aktualnych regulacji prawnych, doprecyzowania niektórych postanowień  bądź  uregulowania  

spraw do tej pory nieunormowanych w sposób wyczerpujący, dlatego konieczne jest podjęcie 

nowych statutów dla wszystkich sołectw a Gminie Jeżowe. 

 

 


