
ZARZi\DZENIE Nr 5/2020 
WOITA GMINY SOCHOCIN 

z dnia 12 lutego 2020 r. 

w spraWlc ustalenia tenninu sposobu przeprowadzenia konsultacji 
z mieszkancami gminy Sochocin statusu miasta miejscowosci Sochocin 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2 ustmvy z 8 marca 1990 r. 0 gmmnym 
(Dz. C. z 2019 r. poz. 506 z p6in. zm.) oraz uchwaly Nr XIV 1118/2020 Rady Gminy 

2020 r. w sprawie przeprowadzcnia kbnsu!tacji spolecznych 
Gminy Sochocin w sprawie nadania statusu miasta miejscowosci Sochocin 

Woj. Maz. z 2020 r.. 1 co nastypuje: 

§ 1. 1. Ustala konsultacji z mieszkancami 
dotycz'!:cych statusu miejscowosci Sochocin dnia 17 
dnia lutego 2020 roku we wszystkich solectwach grniny Sochocin (obwodach 
konsultacyjnych). 

2. US1:ala siy nastypujqcy spos6b przeprowadzenia konsultacji spolecznych zwanych 
w "konsultacjami": 

1) konsultacje wypelnienie karty 
do Sochocin, kt6rej okreslono w zalqczniku 
nr 1 do uchwaly Nr XIV/I IS/2020 Rady Gminy Sochocin z dnia 24 stycznia 2020 r.; 

2) kalendarz czynnosci konsultacyjnych oraz infonnacje dotyczqce miejsc (punkt6w 
konsullacyjnych) i tennin6w, w kt6rych mozna pobrac i z\,vrocic karty do glosowania na 

Sochocin, zawarte w obwieszczeniu W6jta Gminy Sochocin stanowi'!:cym 
nr 1 do 

3) konsultacji z mieszkancami gminy Sochocin 
nadania statusu miasta miejscowosci Sochocin stanowi nr 2 do 

zarzqdzenia; 

4) konsultacje obejmujCJ teren gminy Sochocin; 

5) osobarni uprawnionymi do wziycia udzialu w konsultacjach s,!: gmmy 
Sochocin; 

6) kazdy mieszkaniec gminy Sochocin biorqcy udzial w konsultacjach, wyrazic swoj<.l 
opiniy w sprawie tylko raz. 

§ 1. W celu przeprowadzenia konsultacji powoluje siy zespol ds. konsultacji w ':>lUa.ULl~. 

1) Zespofu; 

2) Wojciechowski 

3) Sylwia 

4) - Czlonek Zespolu; 

5) Dawid Opasinski 

2. zadan zespolu ds. konsultacji wykonanie czynnosci zwiqzanych 
z przygotowaniem, przeprowadzeniem konsultacji oraz u:m11CHlCll wynikow konsultacji. 



§ 3. 1. Z przeprowadzonych konsultacji, zesp61 ds. konsultacji sporz,!dza protok6l 
podsumowujqcy, kt6rego wz6r stanowi zalqcznik nr 3 do zarzqdzenia. 

2. Zbiorcze wyniki konsultacji zostanq przekazane do publicznej wiadomosci poprzez 
umieszczenie informacji w tym zakresie na tablicy ogloszen w Urzydzie Gminy Sochocin 
ina stronie intemetowej Urzydu Gminy Sochocin. 

§ 4. Wykonanie zarzqdzenia powierza siy Przewodniczqcej Zespolu ds. konsultacji. 

§ 5. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 



zalq.cznik nr 1 

do zarZl!dzenia nr 5/2020 
Wojta Gminy Sochocin 

z dnia 12 lutego 2020 r. 

OBWIESZCZENIE 

WOJTA GMINY SOCHOCIN 


z dnia 12 lutego 2020 roku 


w sprawie przeprowadzenia konsultacji spolecznych z mieszkancami gminy Sochocin dotycz'!cych 
nadania statusu miasta miejscowoSci Sochocin 

Na podstawie uchwaly Nr XfV/l18/2020 Rady Gminy Sochocin z dnia 24 stycznia 2020 r. 
w sprawle przeprowadzenia konsultacji spolecznych z mieszkancami Gminy Sochocin 
w sprawie nadania statusu miasta mleJscowoSCI Sochocin (Oz. Urz. Woj. Maz. 
z 2020 ;~. poz. 1264) oglasza siy, co nastypuje: 

§ 1. W terminie od dnia 17 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. we wszystkich solectwach 
gminy Sochocin ( obwodach konsultacyjnych) bydq. przeprowadzane konsultacje z mieszkancami 
gminy Sochocin, ktorych przedmiotem jest nadanie miejscowosci Sochocin statusu miasta. 

§ 2. 1. Konsultacje zostanq. przeprowadzone w formie bezposredniej, poprzez wypelnienie karty do 
gtosowania przez mieszkancow gminy Sochocin. 

2. Kalendarz czynnosci konsuItacyjnych zawierajq.cy terminy przeprowadzenia konsultacj i na terenie 
gminy Sochocin stanowi zalllcznik nr 1 do obwieszczenia. 

3. Wykaz punktow konsultacyjnych, w kt6rych mozna pobrac i zwrocic karty do glosowania na 
terenie gminy Sochocin, dni i godziny otwarcia tych punktow oraz vvykaz pemomocnikow ds. 
konsultacji stanowi za1llcznik nr 2 do obwieszczenia. 

4. Glosowae mozna w dowolnym punkcie konsultacyjnym bez wzglydu na miejsce zamieszkania 
w gmini~: Sochocin. 

5. Karty do glosowania mozna rowniez po brae ze strony internetowej www.sochocin.pliprzeslac 
drog,! elektronicznq. w fonnie skanu na adres email: konsultacje@sochocin.pI. 

6. W ramach konsultacji mieszkancy wyraz'! swojq. opmu( odpowiadaj'lc na pytanie: " ezy jest 
Pani/Pan za nadaniem statusu miasta miejscowosci Sochocin?" poprzez postawienie znaku "X" na 
karcie do glosowania obok wybranej jednej z nizej wymienionych odpowiedzi: 

J) "TAK" - jestem za nadaniem statusu miasta miejscowosci Sochocin, 
2) "NIE" - jestem przeciwny nadaniu statusu miasta miejscowosci Sochocin, 
3) "WSTRZYMUJF; SIF;" - wstrzymujy siy od podjycia decyzji w przedmiotowej sprawie. 

7. Kazdy mieszkaniec gminy Sochocin, biorllcy udzial w konsultacjach, moze wyrazic swojll opiniy 
w sprawie tylko jeden raz. 

§ 3. Obwieszczenie podlega podaniu do wiadomosci publicznej poprzez wywieszenie na tablicach 
oglosze11 w solectwach gminy Sochocin, w Urzydzie Gminy Sochocinoraz zamieszczenie O.fl stronie 
internetowej gminy Sochocin. 

mailto:konsultacje@sochocin.pI
www.sochocin.pliprzeslac
http:zawierajq.cy


zatqcznik nr 1 do 
obwieszczenia W6jta Gminy Sochocin 
z dnia 12 lutego 2020r. 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji 
spotecznych z mieszkancami Sochocin 
dotyczqcych nadania statusu 
miasta mieiscowosci Sochocin 

Kalendarz 
czynnosci konsultacyjnycb 



Nazwa leanostKI 

zalqcznik nr 2 do 
obwieszczenia W6jta Gminy Sochocin 
z dnia 12 lutego 2020r. 
w sprawie 
spotecznych z mieszkancami 
dotyczqcych nadania statusu 
miasta miejscowosci Sochocin 

punkt6w konsultacyjnych na trenie gminy 

Pelnomocnik punktu i godziny otwarcia 
konsultac 

Kamil 8,00-16,00 
8,00 -16,00 
9,00 -14,00 

Izabela 1 02. godz.8,OO-15,00 
24-28.02.2020 8,00 -15,00 

02. 2020 godz. 9,00 -14,00 

3. Szkofa Podstawowa Weronika Olechowicz 02.2020 godz. 8,00-14,00 
w KOfOZt;biu 24-28.02.2020 godz. 7,00-15,00 

godz. 9,00 -14,00 

Kazirniera 02. 2020 godz.8,00-14,OO 
02.2020 godz. 7,00-14,00 

29.02.2020 godz. 9,00 -14,00 

Osrodek Kultury 02.2020 godz. 10,00-18,00 
w Sochocinie 24-28. 02.2020 godz. 12,00-18,00 

29.02.2020 godz. 9,00 -14,00 

UWAGA: W dniach od 17 lutego do 29 lutego 2020 roku karty do glosowania mozna pobrac ze 

strany intemetowej i przestac drag,! elektronicZI1,! 


w formie skanu na konsultacje@sochocin.pl 


konsultacyjnym bez wzglt:du na miejsce 
Sochocin 

mailto:konsultacje@sochocin.pl

