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Szanowny Pan
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Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nysie

Proszę o przyjęcie i skierowanie pod obrady merytorycznych komisji oraz sesji Rady Miejskiej

w Nysie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych

w przedmiocie projektów statutów sołectw położonych na terenie Gminy Nysa.

Otrzymują:
1,. Adresat
2, A/a



Proiekt

z dnia |3 lutego 2019 r,
Zatwierdzony przęz,...,...,...

UCIIWAŁA NR ."..................
RADY MIEJSKIEJ W NYSIE

z dnia .......". 2019 r"

w sprirrrie zasad i trl,bu przeprowadzania lronsultacji społecznych w przedmiocie projektów statutów
solectly polożonych na terenie Gminy Nysa

Na podstawie an,5arrst. 1i2 wzwiązku zaft.35ust, lustawy zdnia 8marca 1990r.
osanrorządzie gminnytrr (Dz"U" z2018l. poz"994, 1000, 1349, 1432i2500) Rada Miejska lvNysie
Lichwala" co następuje:

§ l. Postararł,ia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcanri sołectw Gminy Nysa w sprar.vie
zaopiniowania projektów statutów sołectw połozorrych na terenie Gminy Nysa. na zasadaclr określonych
r,v nirriej sze.j rtchr,vale.

§ 2, l . I(onslrltacje przeprorvadzone zostaną rv kaźdyrrr sołectrvie Grnir-ry Nysa rv tert-tlinie do dnia
30 lirvietrlia 20l9 r.

2. W konsultacjach mają prawo brać udział stali nrieszkańcy sołectwa. rv którym przeprorvadzane
są konsLiitacje.

§ 3. I(onsLrltacje dotyczące ztrriany, statutów sołectw Grniny Nysa odbędą się poprzez:

1) ivyłozenie projektów stafutów-sołectw do publicznego wglądu w okresie konsultacji:

a) rv Ł}iurze Rady w \jrzędzie Miejskim w Nysie,

blrv Wyciziale Rozr,vojrr Wsi iOchrony Środowiska Urzędu Miejskiego rvNysie odpowiedzialnym za
plZYgotowanie projektLr statutórv solectw,

c) u sołtvsótv poszczególrlych sołectw:

2) z,anlięsz,czenie projektór.v statutórv sołectw w okresie konsultacji:

a) na stronie internetowe_i Gilirry Nysa ( wwlv,nysa.eu )

b) iv I3iuietynie Informac.ji Publicznej UrzędLl Miejskiego w Nysie (wwrv.bip.nysa.pl);

3) rvl,razcnie opirrii mieszkaliców w fornlie piserrrnych ankiet.

§ .l, O terminie wl,łożenia projektów statutów sołectw i wzorów formularzy ankiet, mieszkańcy sołectw
zostat-]ą zawiadonlieni Obl,vieszczeniem Burmistrza Nysy podanym do publicznej wiadomości poprzez
rozplakatorvanie na tablicach ogłoszeń w kazdynl sołectlvię ilJrzędzie Miejskim r.v Nysie oraz
zatllieszczenie tra strotrie ititernetor,vej Gminy Nysa oraz w Biuletyrrie lnformacji Publiczlej Urzędu
Miejskiego rv Nysie.

§ 5. Wykonanie uclrrvały powierza się BurnristrzowiNysy"

§ 6. Uchtvała r,vchodzi r,v zycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Woj ervództrva Opolskiego 
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UZASADNlENlE

Na podstawie art.5 a ust. ]. i2 orazart,35 ust. 1ustawyzdnia 8 marca 1990 r.o
samorządzie gminnym (Dz. U. z2018 r. poz.994 ze zmianami) statut jednostki pomocniczej określa
rada gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.

W Gminie Nysa funkcjonuje 26 sołectw (jednostek pomocniczych), funkcjonują one
w oparciu o statuty uchwalone w 2005 r. Treści statutów wymagają dostosowania do aktualnych
regulacji prawnych, doprecyzowania oraz uregulowania spraw do tej pory nieunormowanych
w sposób wyczerpujący.

Projekt statutu przygotowany zostanie w odniesieniu do 26 sołectw Gminy Nysa. Treść będzie
jednakowa dla wszystkich sołectw, za wyjątkiem § 1 ust. 1 i 2, §3 pkt 1 oraz § 39, które będą określały
nazwę sołectwa oraz obszar jego działania.
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