
ORG.0050.65 .2018 

Zarządzenie Nr 65/2018 

Wójta Gminy Stanisławów 

z dnia 23 sierpnia 2018r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie konsultacji społecznych dotyczących koncepcji rozbudowy 

drogi krajowej nr 50 na odcinku przejścia przez miejscowość Stanisławów, Gmina Stanisławów 

Na podstawie § 5 ust.1 oraz § 6 pkt. 1 i 2 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 2016 r. poz. 11099), 

zarządzam co następuje: 

§1. 

W Zarządzeniu Nr 60/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 14 sierpnia 2018 roku w sprawie 

konsultacji społecznych dotyczących koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 50 na odcinku przejścia 

przez miejscowość Stanisławów, Gmina Stanisławów zmienia się zapis §2. ust. 4, który otrzymuje 

następujące brzmienie:   

„4. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień: 22.08.2018 r., natomiast termin zakończenia 

ustala się na dzień: 03.09.2018 r.” 

§2. 

W Ogłoszeniu Wójta Gminy Stanisławów będącym załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 60/2018  

z dnia 14.08.2018r. zmianie ulegają zapisy pkt. II pkt. 2 oraz pkt. 3 i otrzymują następujące brzmienie: 

„2. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień: 22.08.2018r., natomiast termin zakończenia 

ustala się na dzień: 03.09.2018r.; 

3. Terminy spotkań ustala się na następujące dni:  

a) 24.08.2018r., godz. 18.00 w sali audiowizualnej ul. Szkolna 4a, 05-304 Stanisławów, 

b) 31.08.2018r., godz. 18.00 w budynku OSP w Rządzy, Rządza 27b”. 

 

§3. 

1. Ankieta konsultacyjna będąca załącznikiem nr 2 do Zarządzenia Nr 60/2018 Wójta Gminy 

Stanisławów z dnia 14 sierpnia 2018r. pozostaję bez zmian, z zastrzeżeniem ust. 2 

niniejszego paragrafu.  

2. W związku ze zmianą terminu przeprowadzenia konsultacji, ustala się, że będą rozpatrywane 

uwagi i opinie wyrażone w ankietach, które wpłynął do Urzędu Gminy Stanisławów w okresie 

od 22.08.2018r. do 03.09.2018r. 

§4. 

Pozostałe zapisy Zarządzenia Nr 60/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 14 sierpnia 2018 roku 

pozostają bez zmian. 

§5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

         Wójt Gminy 

            / - / Adam Sulewski 


