
ZARZĄDZENIE NR 5/0050/2019
WÓJTA GMINY STARY LUBOTYŃ

z dnia 1 kwietnia 2019 r.

w sprawie określenia zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami sołectw Gniazdowo i Rogowo-Folwark 
dotyczących zmiany granic tych sołectw.

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) 
i § 2 uchwały Nr VII/45/15 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 24 września 2015 r. w sprawie określenia zasad 
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Stary Lubotyń, zarządza się, co następuje:

§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectw Gniazdowo i Rogowo-
Folwark w sprawie wniosku mieszkańców wsi Stare Rogowo o odłączenie wsi Stare Rogowo od sołectwa 
Gniazdowo i przyłączenie do sołectwa Rogowo-Folwark.

§ 2. 1. Projekt uchwały o zmianie granic jednostek pomocniczych gminy, o których mowa w § 1. stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Projekt uchwały, o którym mowa w ust. 1 wyłożony będzie również w siedzibie Urzędu Gminy 
w Starym Lubotyniu.

3. W trakcie trwania konsultacji uprawnieni mieszkańcy sołectw mogą zgłaszać na piśmie swoje uwagi do 
projektu uchwały o zmianie granic jednostek pomocniczych gminy oraz wyrazić swoje poparcie lub sprzeciw 
poprzez wpisanie swojego imienia, nazwiska i adresu zamieszkania w odpowiednich rubrykach formularzy 
ankietowych dostępnych u sołtysów sołectw Gniazdowo i Rogowo-Folwark oraz w Urzędzie Gminy w Starym 
Lubotyniu.

4. Formularze ankietowe stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Na koordynatora konsultacji społecznych wyznacza się Sekretarza Gminy.

§ 4. Konsultacje należy zakończyć do dnia 30 kwietnia 2019 r.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy

Ireneusz Gumkowski
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Projekt

z dnia  10 kwietnia 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY STARY LUBOTYŃ

z dnia 10 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany granic Sołectw Gniazdowo i Rogowo-Folwark.

Na podstawie art. 5,  art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami,  uchwala się, co 
następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany granic jednostek pomocniczych gminy Stary Lubotyń – poprzez wyłączenie 
wsi Stare Rogowo, będącej częścią Sołectwa Gniazdowo i włączenie jej do Sołectwa Rogowo-Folwark.

2. Granice jednostek pomocniczych, po uwzględnieniu uwarunkowań przestrzennych, komunikacyjnych 
i więzi społecznych, określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Lubotyń.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Legacki
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 5/0050/2019

Wójta Gminy Stary Lubotyń 

z dnia 1 kwietnia 2019 r.
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Gminy Stary Lubotyń

z dnia 10 kwietnia 2019 r.

Granice jednostek pomocniczych: Gniazdowo i Rogowo-Folwark.
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 5/0050/2019

Wójta Gminy Stary Lubotyń

z dnia 1 kwietnia 2019 r.

Konsultacje społeczne
w sprawie odłączenia wsi Stare Rogowo od Sołectwa Gniazdowo i przyłączenia do Sołectwa Rogowo - 

Folwark

PodpisLp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania

jestem za jestem przeciw
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