
UCHWAŁA NR XLII/72/17
RADY GMINY NOWA SŁUPIA

z dnia 6 października 2017 r.

w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących nadania miejscowości Nowa Słupia statusu miasta

Na podstawie art. 4a ust. 1 oraz art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2016 r. poz. 446 ze zm.) w związku z § 7 uchwały Nr XXXIII/6/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 20 stycznia 
2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji Rada Gminy Nowa Słupia uchwala co następuje:

§ 1. Ogłasza się konsultacje społeczne na obszarze całej Gminy w przedmiocie uzyskania praw miejskich przez 
miejscowość Nowa Słupia.

§ 2. Konsultacje z mieszkańcami Gminy Nowa Słupia przeprowadzone zostaną w formie:

1) otwartych spotkań z mieszkańcami, oddzielnie dla każdego sołectwa,

2) zbierania głosów w punkcie konsultacyjnym zorganizowanym w Urzędzie Gminy w Nowej Słupi.

§ 3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie bezpośredniej poprzez osobiste składanie podpisów na 
listach konsultacyjnych przez mieszkańców według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Konsultacje należy przeprowadzić w terminie od 1 stycznia 2018 r. do 28 lutego 2018 r.

2. Kalendarz czynności konsultacyjnych zawierający w szczególności terminy i miejsca przeprowadzania 
konsultacji zostanie podany do publicznej wiadomości w formie zarządzenia Wójta Gminy Nowa Słupia.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Słupia.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego.

 
Przewodniczący Rady Gminy

mgr Sylwester Kozłowski

Id: A51A264B-1B72-43C6-96AD-1997D4B5985C. Podpisany Strona 1



Załącznik do 

Uchwały Nr XLII/72/17 

Rady Gminy Nowa Słupia 

z dnia 6 października 2017 r. 

 

 

 

Lista konsultacyjna w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Nowa Słupia 

 

Sołectwo ………………. 

 

Lp. Imię i nazwisko Adres 

zamieszkania 

Glos na TAK 

-podpis 

Głos na NIE- 

podpis 

Głos –

WSTRZYMUJĘ SIĘ  

podpis 
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Uzasadnienie

Walory historyczno – kulturowe oraz obecna struktura społeczno – gospodarcza a nade wszystko oczekiwany
dalszy rozwój miejscowości Nowa Słupia, są podstawowymi argumentami w procesie ubiegania się o nadanie
miejscowości Nowa Słupia odebranych w 1869 r. praw miejskich.

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)
niezbędnym etapem w procesie ubiegania się o przyznanie miejscowości Nowa Słupia statusu miasta jest
przeprowadzenie z mieszkańcami gminy konsultacji społecznych. Uchwałę w sprawie przeprowadzenia
konsultacji z mieszkańcami oraz wyniki konsultacji należy dołączyć do wniosku składanego przez Radę Gminy
do Ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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