ZARZĄDZENIE NR RO.68.2020
WÓJTA GMINY BRAŃSZCZYK
z dnia 4 sierpnia 2020 r.

W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W CELU UZYSKANIA OPINII
MIESZKAŃCÓW GMINY BRAŃSZCZYK W SPRAWIE ZMIANY STATUTU GMINY BRAŃSZCZYK

Na podstawie art. 5 a, w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz.713) i§ 8 ust. 1 załącznika do uchwały Nr V.38.2019 Rady
Gminy Brańszczyk z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Brańszczyk (Dz. Urzędowy
Woj. Mazowieckiego z 2019 r. poz. 1438) zarządza się:
§ 1.
Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu statutu Gminy Brańszczyk.
§ 2.
Celem konsultacji jest uzyskanie uwag i propozycji mieszkańców Gminy Brańszczyk na
temat przedstawionego projektu statutu.
§ 3.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 04 do 20 sierpnia 2020 r.
§ 4.
Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje teren gminy Brańszczyk.
§ 5.
Adresatami konsultacji są mieszkańcy gminy Brańszczyk.
§ 6.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnego i elektronicznego zbierania uwag i
propozycji do projektu statutu gminy Brańszczyk. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje
stanowisko w konsultowanej sprawie na formularzu konsultacyjnym stanowiącym załącznik
Nr 1 do zarządzenia.
§ 7.
Konsultowana treść wraz z wzorem formularza, o którym mowa w § 5 będą udostępnione w
Biurze Rady Gminy Brańszczyk, na stronie internetowej gminy Brańszczyk
(www.branszczyk.pl) i w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.branszczyk.pl).
§ 8.
Opinie będą przyjmowane za pomocą poczty elektronicznej (e-mail:
sekretariat@branszczyk.pl), poczty tradycyjnej i osobiście w Urzędzie Gminy w
Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 45 pok. Nr 7.

§ 9.
1. Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości w ciągu 30 dni od
zakończenia procesu zbierania opinii poprzez zamieszczenie go w Biuletynie Informacji
Publicznej i na stronie internetowej Gminy Brańszczyk oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy.
2. Wyniki konsultacji przekazuje się również Wójtowi Gminy i Przewodniczącemu Rady
Gminy.
3. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie będą wiążące dla organów Gminy.
§ 10.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§11.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy
prof. dr. hab. Wiesław Przybylski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RO.68.2020
Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 4 sierpnia 2020 r.

Formularz konsultacyjny zgłaszania uwag i propozycji w sprawie treści projektu statutu
Gminy Brańszczyk

1. Celem konsultacji jest uzyskanie uwag i propozycji mieszkańców gminy Brańszczyk na
temat projektu statutu Gminy Brańszczyk.
2. Imię i nazwisko osoby lub nazwa organizacji składającej formularz:
…………………………………………………………………………………………………

3. Adres: ................................................................................................................ .
4. Telefon / e-mail: ................................................................................................ .
5. Zgłaszane uwagi i propozycje:

Opinia (uwaga, propozycja):

Uzasadnienie:

6. Podpis osoby składającej formularz:
………………………………………………………………………

