
                                                                                     
 
 

Zarządzenie Nr 122/2019 
Wójta Gminy Mykanów 

 z dnia 08 listopada 2019 roku 
 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian w  
Statucie Gminy Mykanów  

 
 Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn.zm.) oraz Uchwały nr 219/XX/2013 
Rady Gminy Mykanów z dnia 15 marca 2013r. w sprawie ustalenia zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mykanów oraz 
Uchwały Nr 254/XXV/2013 Rady Gminy Mykanów z dnia 17 września 2013r w 
sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania 
konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mykanów  

 
zarządzam, co następuje: 

§ 1 

Z dniem 08 listopada 2019 roku podaje się do publicznej wiadomości treść projektu 
uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Mykanów.  

§ 2 
Wyżej wymieniony projekt poddaje się pod konsultacje społeczne poprzez publikację 
na stronie internetowej www.mykanow.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w 
Urzędzie Gminy Mykanów oraz na tablicach ogłoszeń na terenie gminy Mykanów. 

 
§ 3 

Koniec konsultacji nastąpi z dniem 22 listopada 2019 roku. 
 

 § 4 
 

1. Treść obwieszczenia konsultacji społecznych stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszego zarządzenia. 

2. Formularz na którym należy wnosić uwagi stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
zarządzenia. 

3. Projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Mykanów  stanowi załącznik 
nr 3 do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 5 
  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 
         Wójt  
           Gminy Mykanów 
 
           Dariusz Pomada 

 

http://www.mykanow.pl/


Załącznik nr 1 do   
Zarządzenia Wójta Gminy Mykanów Nr 122 /2019 

z dnia 08.11.2019r. 

 
 

 OBWIESZCZENIE 
 Wójta Gminy Mykanów 
z dnia 08 listopada 2019r. 

 
Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019r poz. 506 z późn.zm.) oraz Uchwały nr 219/XX/2013 Rady 
Gminy Mykanów z dnia 15 marca 2013r. w sprawie ustalenia zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mykanów oraz 
Uchwały Nr 254/XXV/2013 Rady Gminy Mykanów z dnia 17 września 2013r w 
sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania 
konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mykanów : 

Wójt Gminy Mykanów zawiadamia, że w terminie od 08 listopada 2019r do 22 
listopada 2019r. trwają konsultacje społeczne w sprawie zmian w Statucie Gminy 
Mykanów. 

Projekt uchwały w sprawie zmian w  Statucie Gminy Mykanów jest dostępny 
na stronie internetowej www.mykanow.pl,  wywieszony na tablicy ogłoszeń w 
Urzędzie Gminy Mykanów oraz na tablicach ogłoszeń na terenie gminy Mykanów. 

  
 

Opinie i uwagi należy składać na wyznaczonym do tego formularzu. 
Wypełniony formularz należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy 
Mykanów lub przesłać na adres Urzędu Gminy Mykanów, 42-233 ul. Samorządowa 
1 do dnia 22 listopada 2019r. 
 
  Wyniki konsultacji w sprawie zmian w Statucie mają charakter opiniodawczy. 
 
 
         Wójt  
           Gminy Mykanów 
 
           Dariusz Pomada 

 

 

 

 

 

 

http://www.mykanow.pl/


Załącznik nr 2 do   
Zarządzenia Wójta Gminy Mykanów  

                                                                               Nr 122 /2019 z dnia 08.11. 2019r. 
 
 

FORMULARZ  ANKIETOWY 
 

do  konsultacji społecznych dotyczących projektu zmian w Statucie Gminy Mykanów 
 

 
1. Imię i nazwisko ………………………………………………………………………. 

 
2. Miejsce zamieszkania ( miejscowość) …………………………………………….. 

 
 
Wnioski i uwagi do projektu zmian w Statucie Gminy Mykanów: 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
Data …………………………….    Podpis…………………............ 
 
 
 
 

 
 

 


