
 

ZARZĄDZENIE NR 29/2017 

WÓJTA GMINY SOCHOCIN 

z dnia 21 czerwca 2017 r. 

 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Sochocin 

dotyczących opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sochocin 

 

 

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

poz. 446 z późn. zm.) w związku z § 8 uchwały Nr XVII/135/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 28 

listopada 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych             

z mieszkańcami Gminy Sochocin zarządza się, co następuje: 

 

 

§ 1.1. Przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Sochocin. 

2. Celem konsultacji, o których mowa w ust. 1 jest zebranie uwag, wniosków i opinii mieszkańców 

Gminy Sochocin na etapie opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sochocin. 

3. Przedmiotowe konsultacje społeczne prowadzone będą w formie zbierania pisemnych, ustnych lub 

elektronicznych uwag mieszkańców. Wzór ankiety konsultacyjnej stanowi załącznik  

do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. Konsultacje społeczne, o których mowa w § 1 skierowane są do wszystkich mieszkańców oraz 

obejmują swoim obszarem Gminę Sochocin. 

 

§ 3. Określa się: 

1) Termin rozpoczęcia konsultacji: 21 czerwca 2017r. 

2) Termin zakończenia konsultacji: 12 lipca 2017r. 

 

§ 4. Za przygotowanie, merytoryczny zakres konsultacji oraz koordynację zadań z zakresu działań 

informacyjnych i technicznych odpowiada Inspektor ds. inwestycji - Pan Dariusz Wiśniewski; 

e-mail: d.wisniewski@sochocin.pl, tel./fax 23 661 80 01 w. 29/23 661 80 55.  

 

§ 5.1. Ankiety konsultacyjne należy: 

1) złożyć w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Sochocin, 

2) przesłać pocztą elektroniczną na adres: e-mail: gmina@sochocin.pl; 

3) wypełnić formularz ankiety na stronie internetowej www.sochocin.pl, www.bip.sochocin.pl. 

2. Ankiety konsultacyjne należy składać w terminie określonym w § 3.  

3. Po zakończeniu konsultacji sporządza się zbiorcze wyniki, które podane zostanie do publicznej 

wiadomości w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia procesu zbierania uwag i opinii 
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poprzez zamieszczenie go na stronie www.sochocin.pl oraz poprzez udostępnienie w siedzibie Urzędu 

Gminy Sochocin. 

 

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


