
BR.0050.27.2017 

ZARZĄDZENIE NR  27/2017 

WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW 

z dnia 06 kwietnia 2017 r. 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Statutu Sołectwa Choiny 

 Na podstawie art. 5a, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym ( Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXI/168/2016 Rady 

Gminy Stanisławów z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Stanisławów (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016r., 

poz. 11099), z własnej inicjatywy zarządzam, co następuje: 

§ 1 
1. Przeprowadzić konsultacje społeczne projektu Statutu Sołectwa Choiny, zwanego dalej 

„Statutem”, którego treść stanowi załącznik do zawiadomienia. 

2. Przeprowadzenie konsultacji w sprawie, o której mowa w ust. 1  ma na celu zebranie  

opinii i uwag mieszkańców Sołectwa Choiny w sprawie projektu Statutu. 

 

§ 2 
Konsultacje społeczne, o których mowa w § 1 skierowane są do mieszkańców Sołectwa 

Choiny oraz obejmują swoim obszarem Sołectwo Choiny. 

 

§ 3 
Przedmiotowe konsultacje społeczne prowadzone będą w formie zgłaszanych uwag i opinii 

podczas protokołowanego bezpośredniego spotkania z mieszkańcami Sołectwa Choiny. 

 

§ 4 
1. Konsultacje w przedmiotowej sprawie przeprowadzone zostaną w dniu 23 kwietnia 

2017r.  (niedziela) o godz. 15.00 na placu wiejskim w Choinach. Treść zawiadomienia 

stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2. Po zakończeniu konsultacji sporządza się informację z wyników konsultacji, która podana 

zostanie do publicznej wiadomości w ciągu 30 dni od dnia zakończenia  zbierania uwag  

i opinii poprzez zamieszczenie jej na stronie www.stanislawow.pl oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej www.bipstanislawow.eu. 

 

§ 5 
Odpowiedzialnym za merytoryczny zakres przedmiotowych konsultacji, koordynację zadań  

z zakresu działań informacyjnych i technicznych, w tym zamieszczenie zawiadomienia  

o konsultacjach społecznych jest Pani Hanna Pietrzyk – Inspektor d./s obsługi Rady 

Gminy i działalności gospodarczej e-mail: hanna.pietrzyk@stanislawow.pl, tel./fax 25 757 

58 58.  

 

§ 6 
Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy 

 

§ 7 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

                                                                               Wójt 

     Adam Sulewski 



                                                                                          Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 
Nr 27/2017 Wójta Gminy Stanisławów 

                                                  z dnia 06 kwietnia 2017r.  
 

 

ZAWIADOMIENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH 

PROJEKTU STATUTU SOŁECTWA CHOINY 

 

Na podstawie § 7 w związku z § 4 ust. 2 uchwały Nr XXI/168/2016 Rady 
Gminy Stanisławów z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy 
Stanisławów (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016r. poz. 11099), Wójt Gminy 
Stanisławów zaprasza mieszkańców Sołectwa Choiny do udziału w 
konsultacjach społecznych  projektu Statutu Sołectwa Choiny.  

 

Cel konsultacji: 

Przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie projektu Statutu 
Sołectwa Choiny ma na celu zebranie uwag i opinii społeczności lokalnej na 
temat projektu tego dokumentu. 

 
Forma konsultacji: 

Protokołowane bezpośrednie spotkanie z mieszkańcami Sołectwa Choiny 
wraz z listą obecności. 

 

Termin konsultacji: 

W dniu 23 kwietnia 2017r. (niedziela) o godz. 15.00 na placu wiejskim  
w Choinach. 

 

Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje obszar Sołectwa Choiny. 

Załączniki: 
- projekt Statutu Sołectwa Choiny. 

 

          Wójt 

     Adam Sulewski 


