ZARZĄDZENIE NR ....................
BURMISTRZA KOLUSZEK
z dnia 14 kwietnia 2015 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Katarzynów-Zygmuntów
Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2013 r. poz. 594;
zmiany poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), § 76 Statutu Gminy Koluszki (Dz. Urz. Woj.
Łódzkiego z 2013 r. poz. 4570) oraz § 4 uchwały Nr XXVI/122/08 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia
17 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia procedury konsultacji społecznych zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa
Zygmuntów w sprawie podziału sołectwa - ankieta konsultacyjna stanowiąca załącznik Nr 1.

Katarzynów-

2. Podział sołectwa, o którym mowa w ust. 1, przedstawiony jest w projekcie uchwały Rady Miejskiej
w Koluszkach stanowiącym załącznik Nr 2.
3. Konsultacje mają na celu zebranie propozycji, uwag i opinii dotyczących podziału sołectwa KatarzynówZygmuntów na dwa odrębne sołectwa.
§ 2. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji, którego treść stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego
zarządzenia, będzie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.koluszki.pl ,
na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz w tygodniku „Tydzień w Koluszkach”.
§ 3. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 27 kwietnia 2015 r. do 29 maja 2015 r. w formie
otwartych spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami oraz badania ankietowego w trakcie zebrań.
2. Konsultacje obejmą swoim zasięgiem mieszkańców sołectwa Katarzynów-Zygmuntów.
§ 4. Do przeprowadzenia konsultacji powołuję Zespół w składzie:
1. Jacek Dudka - radny Rady Miejskiej w Koluszkach, Przewodniczący Komisji Regulaminowo-Statutowej;
2. Beata Kusiak - Sekretarz Gminy;
3. Monika Korzeniowska - inspektor.
§ 5. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Referat Organizacyjno-Prawny.
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
§ 7. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku
Urzędu Miejskiego w Koluszkach, stronie internetowej www.koluszki.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ....................
Burmistrza Koluszek
z dnia....................2015 r.
ANKIETA KONSULTACYJNA
w sprawie podziału sołectwa Katarzynów-Zygmuntów
Treść pytania: Czy jest Pani/Pan za podziałem sołectwa Katarzynów-Zygmuntów na dwa odrębne
sołectwa: Katarzynów i Zygmuntów?
Jestem za

Jestem przeciw

Wstrzymuję się

Wyrażenie opinii polega na umieszczeniu w odpowiedniej rubryce znaku X. Uwagi:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ....................
Burmistrza Koluszek
z dnia 14 kwietnia 2015 r. PROJEKT
Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Koluszkach
z dnia .................... 2015 r.
w sprawie podziału sołectwa Katarzynów-Zygmuntów na dwa odrębne sołectwa: Katarzynów
i Zygmuntów
Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zmiany
z 2013 r. poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz § 75 Statutu Gminy Koluszki (Dz. Urz. Woj.
Łódzkiego z 2013 r. poz. 4570) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, Rada Miejska w Koluszkach
uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się podziału sołectwa Katarzynów-Zygmuntów i tworzy dwa odrębne sołectwa: Katarzynów
i Zygmuntów.
§ 2. Położenie sołectw i ich granice określa mapa stanowiąca załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego.
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Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr ....................
Burmistrza Koluszek
z dnia 14 kwietnia 2015 r.
OGŁOSZENIE
BURMISTRZ KOLUSZEK
ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących
podziału sołectwa Katarzynów-Zygmuntów

Konsultacje społeczne dotyczące podziału sołectwa Katarzynów-Zygmuntów przeprowadzone zostaną w
okresie od dnia 20 kwietnia 2015 r. do dnia 29 maja 2015 r. w formie otwartych spotkań konsultacyjnych z
mieszkańcami sołectwa Katarzynów-Zygmuntów oraz badania ankietowego podczas tych spotkań.
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