
PROJEKT 
UCHWALANR .... ./ .. ./13 
RADY GMINY KOWIESY 

z dnia .............. 2013 r. 

w sprawie zmiany statutu sołectwa Nowy Wylezin 

Na podstawie art. 35 ust. I i art. 40 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 594) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami 
sołectwa Nowy Wylezin uchwala się, co następuje: 

§ 1. W statucie sołectwa, stanowiącego załącznik nr 14 do uchwały Nr IV/18/07 Rady Gminy 
Kowiesy z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie nadania statutów sołectwom gminy Kowiesy, 
(Dz. U. Woj. Łódzkiego z 2007 r., Nr 94, poz. 807) zmieniony uchwałą nr IX/46/11 Rady 
Gminy Kowiesy z dnia 25 sierpnia 2011 roku zmieniającej uchwalę w sprawie nadania 
statutów sołectwom gminy Kowiesy (Dz. U. Woj. Łódzkiego z 2011 r., Nr 264. poz. 2728) 
§ 3 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 3. Teren działania sołectwa obejmuje wieś Nowy Wylezin i Janów". 

§ 2 .Uchyla się załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/18/07 Rady Gminy Kowiesy z dnia 27 
lutego 2007 roku w sprawie nadania statutów sołectwom gminy Kowiesy, zmieniony uchwalą 
nr IX/46/11 Rady Gminy Kowiesy z dnia 25 sierpnia 2011 roku zmieniającej uchwalę w 
sprawie nadania statutów sołectwom gminy Kowiesy (Dz. U. Woj. Łódzkiego z 2011 r., Nr 
264, poz. 2728). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowiesy. 

§ 4. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

Uzasadnienie 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Barbara Kowalska 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym, organizację i 
zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po 
przeprowadzeniu konsultacji. 

Procedurę przeprowadzania konsultacji społecznych w naszej gminie określa uchwala Nr 
XXIX/181/13 Rady Gminy Kowiesy z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia 
konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutu sołectwa Nowy Wylezin. W związku z 
podjęciem uchwały w sprawie likwidacji sołectwa Janów, przyłączenia miejscowości Janów 
do sołectwa Nowy Wylezin oraz zmiany granic sołectwa Nowy Wylezin należy zmienić statut 
sołectwa Nowy Wylezin w punkcie dotyczącym terenu działania sołectwa poprzez dodanie 
do terenu działania miejscowości Janów. Konsultacje polegały na 

1) kierowaniu do Wójta pisemnych opinii, wniosków i uwag mieszkańców sołectwa do 
projektu uchwały; 

2) zgłaszaniu przez mieszkańców uwag i wniosków do projektu uchwały do 
Przewodniczącej Rady Gminy. 


