Zarządzenie Nr 8 /2014
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 4 lutego 2014 roku
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących sołectwa Celestynów w Gminie
Celestynów.
Na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz 594 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Celestynów Nr 300/13 z dnia
29 lipca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy
Celestynów oraz oraz § 45 ust. 2 Statutu Gminy Celestynów (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2003r. Nr
243, poz. 6401 z późn. zm)zarządzam, co następuje:
§1
Przeprowadzić konsultacje społeczne, których celem będzie zebranie opinii mieszkańców Gminy
Celestynów na temat podziału Celestynowa na dwa sołectwa ( dwie części, jednostki pomocnicze)
celem zwiększenia wpływu obywateli na podejmowane decyzje i rozwiązywane problemy w obrębie
sołectwa, ułatwienia ich dostępności do struktur samorządu poprzez zmianę liczby sołectw,
a następnie podjęcie przez Radę Gminy uchwały dotyczącej podziału Celestynowa na dwa sołectwa.
§2
Mieszkańcy wyrażaja swoją opinię odpowiadając na pytanie zawarte w anonimowej i zamknietej
ankiecie konsultacyjnej wrzucając ja do skrzynki kontaktowej umieszczonej przed drzwiami
frontowymi Urzędu Gminy Celestynów w godzinach pracy urzędu oraz biorąc udział w debacie, która
odbędzie się 20 lutego 2014 roku o godzinie 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Celestynowie. Ankiety do pobrania dostępne będą na stoliku przed Biurem Obsługi Mieszkańca
w Urzędzie Gminy w Celestynowie. Wzór ankiety stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§3
Prawidłowy przebieg konsultacji społecznych koordynować będą: Ewa Adamska, Angelika KotyraPrzybysz, Monika Jankowska.
§4
1. Ustalić termin przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w okresie od 10 lutego
2014 roku do 10 marca 2014 roku.
2. Załącznikiem do niniejszego zarzadzenia jest wzór ankiety.
§5
Podać do publicznej wiadomości informację o przedmiocie konsultacji, miejscu i czasie
ich przeprowadzenia w formie obwieszczenia.

§6
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Celestynów
Stefan Traczyk

