
ZARZĄDZENIE  NR 22/2015 
BURMISTRZA SĘDZISZOWA MAŁPOLSKIEGO 

z dnia 25 lutego 2015 r. 
 

w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw Gminy Sędziszów Młp. 
 

Na podstawie art. 5a, art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr IV/21/15 Rady Miejskiej  
w Sędziszowie Młp. z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Sędziszów Młp.  

zarządzam co następuje: 
 

§ 1. 
1. Zarządzam konsultacje społeczne z mieszkańcami wszystkich sołectw Gminy Sędziszów 

Małopolski. 
2. Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt statutu sołectwa, a celem poznanie 

opinii mieszkańców sołectw w sprawie projektu statutu sołectwa oraz wprowadzenia 
bezpośrednich wyborów sołtysa. 

3. Projekt statutu sołectwa, o którym mowa w ust. 2 stanowi załącznik do niniejszego 
zarządzenia. 

 
§ 2. 

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w dniach 5 - 18 marca 2015 r. 
 

§ 3. 
1. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w sołectwach Gminy Sędziszów Młp.: 

Będziemyśl, Boreczek, Borek Wielki, Cierpisz, Czarna Sędziszowska, Góra Ropczycka, 
Kawęczyn Sędziszowski, Klęczany, Krzywa, Ruda, Szkodna, Wolica Ługowa, Wolica 
Piaskowa, Zagorzyce Dolne, Zagorzyce Górne.     

2. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są mieszkańcy w/w sołectw 
posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. 

 
§ 4. 

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie umieszczenia na okres 14 dni projektu 
statutu sołectwa na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Młp.: 
www.sedziszow-mlp.pl oraz stronie BIP: www.bip.sedziszow-mlp.pl i przyjmowania uwag 
na piśmie za pomocą poczty elektronicznej kierowanej na adres: sekretarz@sedziszow-
mlp.pl lub poprzez tradycyjne pismo kierowane do Sekretarza Gminy na adres Urzędu 
Miejskiego w Sędziszowie Młp. ul. Rynek 1, 39-120 Sędziszów Młp.  
 

§ 5. 
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Sekretarz Gminy Sędziszów 
Młp. Pan Jan Maroń.  
 

§ 6. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 
 

BURMISTRZ SĘDZISZOWA MŁP. 

mgr Bogusław Kmieć 
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