
ZARZi\DZENIE NR 29/2017 

WOJTA GMINY SOCHOCIN 

z dnia 21 czerwca 2017 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji spolecznych z mieszkancami Gminy Sochocin 

dotyczl!cych opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sochocin 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 446 z pom. zm.) w zwiqzku z § 8 uchwaly Nr XVIII135/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 28 

listopada 2012 r. w sprawie okrdlenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji spolecznych 

z mieszkancami Gminy Sochocin zarzl}dza sitt, co nastttpuje: 

§ 1.1. Przeprowadzic konsultacje spoleczne z mieszkancami Gminy Sochocin. 

2. Celem konsultacji, 0 ktorych mowa w ust. 1 jest zebranie uwag, wnioskow i opinii mieszkanc6w 

Gminy Sochocin na etapie opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sochocin. 

3. przedmiotowe konsultacje spoleczne prowadzone bttdl} w formie zbierania pisemnych, ustnych lub 

elektronicznych uwag mieszkaflc6w. Wzor ankiety konsultacyjnej stanowi zalllcznik 

do niniejszego zarzlldzenia. 

§ 2. Konsultacje spoleczne, 0 kt6rych mowa w § 1 skierowane Sl} do wszystkich mieszkancow oraz 


obejmujll swoim obszarem Gminy Sochocin. 


§ 3. Okresla siy: 


1) Termin rozpoczycia konsultacji: 21 czerwca 2017r. 


2) Termin zakonczenia konsultacji: 12lipca 2017r. 


§ 4. Za przygotowanie, merytoryczny zakres konsultacji oraz koordynacjtt zadan z zakresu dzialan 


informacyjnych i technicznych odpowiada Inspektor ds. inwestycji Pan Dariusz Wisniewski; 


e-mail: d.wisniewski@sochocin.pl, teL/fax 236618001 w. 29/23661 8055. 


§ 5.1. Ankiety konsultacyjne nale.zy: 


1) zlozyc w fonnie pisemnej w sekretariacie Urzydu Gminy Sochocin, 

2) przeslac pocztq elektronicznq na adres: e-mail: gmin.?@~p.c;h_Q~jn.pl; 

3) wypelnic formularz ankiety na stronie internetowej www.sochocin.pl.WW\v.bip.sochocin.pl. 

2. Ankiety konsultacyjne nale.zy skladac w terminie okreSlonym w § 3. 

3. Po zakonczeniu konsultacji sporzqdza siy zbiorcze wyniki, kt6re podane zostanie do publicznej 

wiadomosci w cillgu 7 dni kalendarzowych od dnia zakonczenia procesu zbierania uwag i opinii 
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poprzez zamieszczenie go na stronie www.sochocin.pl oraz poprzez udostypnienie w siedzibie Urzydu 


Gminy Sochocin. 


§ 6. Wykonanie Zarz~dzenia powierza siy Sekretarzowi Gminy. 


§ 7. Zar~dzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania. 
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