Or.0050.374.2018.JC

Zarządzenie Nr 374/18
Burmistrza Michalowa
z dnia 9 maja 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania statutu sołectwu Gminy
Michałowo
Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 22320) oraz Uchwały Nr XXXVII/269/18 Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zarządzam, co
następuje:
§ 1. Z dniem 11 maja 2018 r. podaje się do publicznej wiadomości treść projektu statutu
sołectwa Topolany w Gminie Michałowo.
§ 2. Wyżej wymieniony projekt poddaje się pod konsultacje społeczne, poprzez możliwość
wglądu do dokumentów w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11,
16-050 Michałowo (w Biurze Podawczym) w godzinach pracy urzędu, na stronie internetowej
www.bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl oraz u sołtysa sołectwa Topolany w okresie konsultacji,
celem udostępnienia ich mieszkańcom.
§ 3. Konsultacje przeprowadza się w terminie od 14 maja 2018 r. do 14 czerwca 2018 r. do
godz. 17.00.
§ 4. Formularz, na którym należy wnosić uwagi stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
Zarządzenia.
§ 5. Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji stanowi załącznik nr 2
do niniejszego Zarządzenia
§ 6. Treść obwieszczenia konsultacji społecznych stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
Zarządzenia.
§ 7. Wzór protokołu zawierającego zbiorcze wyniki konsultacji społecznych stanowi
załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Michałowa
Włodzimierz Konończuk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 374/18
Burmistrza Michałowa
z dnia 9 maja 2018 roku

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG DO PROJEKTU DOKUMENTU
„Statut sołectwa Topolany”

1. Informacja o zgłaszającym uwagi, propozycje:

Imię i nazwisko
Adres do korespondencji
e- mail
Telefon
2. Zgłaszane uwagi, propozycje:

L
p

Część dokumentu, do której
odnosi się uwaga

Treść uwagi

Uzasadnienie uwagi

1
2
.
.
.

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z 2018 r. poz. 138) wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych zawartych w liście konsultacyjnej dotyczącej połączenia sołectw
Mościska i Topolany w jedno sołectwo o nazwie Topolany.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 374/18
Burmistrza Michałowa
z dnia 9 maja 2018 roku

KALENDARZ CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH
Z PRZEPROWADZENIEM KONSULTACJI Z MIESZKAŃCAMI SOŁECTWA PLANTY W SPRAWIE
POŁĄCZENIA SOŁECTW MOŚCISKA I TOPOLANY W JEDNO SOŁECTWO O NAZWIE TOPOLANY

Data wykonania
czynności
konsultacyjnych

Przedmiot czynności konsultacyjnych

Uzasadnienie
podjętych
czynności

§ 2. 3 uchwały
Rady Miejskiej w
Podanie do publicznej wiadomości na stronach
internetowych gminy, tablicach ogłoszeń na obszarze Michałowie Nr
objętym konsultacjami informacji o wyłożeniu list XXXVI/…/18 z dnia
26 kwietnia 2018 r.
konsultacyjnych.
w sprawie
przeprowadzania
konsultacji z
mieszkańcami
Do 11 maja 2018 r.
Rady Miejskiej w Michałowie Nr XXXVI/…/18 z dnia 26
§10 pkt 2 w/w
kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzania
uchwały
konsultacji z mieszkańcami

Do 11 maja 2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości informacji o
terminie spotkania Burmistrza Michałowa lub
delegowanego pracownika Urzędu z mieszkańcami
sołectwa Topolany

§ 5 niniejszego
zarządzenia

Sporządzenie spisu osób uprawnionych do wzięcia
udziału w konsultacjach

§3 w/w uchwały

11 maja 2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości projektu nowego
statutu sołectwa Topolany w Gminie Michałowo

14 maja 2018

godz.
14.30

Spotkanie Burmistrza Michałowa lub
delegowanego pracownika Urzędu z
mieszkańcami sołectw Mościska i Topolany

§3 w/w uchwały

§ 5 niniejszego
zarządzenia

Indywidualne zebranie głosów przy pomocy listy
od 14 maja 2018 r.
konsultacyjnej, wyłożenie do wglądu i zbieranie
do 14 czerwca
uwag i wniosków do projektów ”Statutu Sołectwa
2018 r.
Planty” i ”Statutu Sołectwa Krugły Lasek”

§ 1. 2 w/w
uchwały

do 15 czerwca
2018 r.

Przekazanie Burmistrzowi Michałowa protokołu z
przeprowadzonych konsultacji

§ 7 niniejszego
zarządzenia

do 15 czerwca
2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości komunikatu o
wynikach konsultacji oraz przekazanie wyników
Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Michałowie.

§ 8 w/w uchwały

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 374/18
Burmistrza Michałowa
z dnia 9 maja 2018 roku

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH
Na podstawie Uchwały Nr XIV/139/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 16 lutego 2012 w
sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy
Michałowo oraz Uchwały Nr XXXVII/269/18 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 26 kwietnia
2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Planty Burmistrz
Michałowa informuje, że na terenie sołectw Topolany i Mościska zostaną przeprowadzone
konsultacje społeczne w sprawie połączenia sołectw Mościska i Topolany w jedno sołectwo o
nazwie Topolany.
Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy sołectw Topolany i
Mościska, wpisani do rejestru wyborców Gminy Michałowo, posiadający prawa wyborcze
według stanu na dzień wejścia w życie niniejszej uchwały.
Opinie w przedmiocie połączenia sołectw Mościska i Topolany w jedno sołectwo o nazwie
Topolany należy wyrazić poprzez oddanie głosu na liście konsultacyjnej[1]. Lista
konsultacyjna znajduje się u Sołtysa sołectwa Topolany oraz w Urzędzie Miejskim w
Michałowie w Biurze Podawczym. Podpisy na listach będą zbierane od 14 maja 2018 r. do 14
czerwca 2018 r.
Wnioski i uwagi do projektu granic oraz projektu nowego statutu sołectwa Topolany należy
składać pisemnie na formularzu zgłaszania uwag/wniosków[2]. Konsultowane dokumenty
oraz druki formularzy będą dostępne w okresie trwania konsultacji tj. od 14 maja 2018 r. do
14 czerwca 2018 r. u Sołtysa sołectwa Topolany, w Urzędzie Miejskim w Michałowie w Biurze
Podawczym oraz na stronach internetowych Urzędu. Wypełniony formularz można wysłać
także pocztą najpóźniej w dniu 14 czerwca 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).
W dniu 14 maja 2018 r. o godzinie 14.30 w Topolanach odbędzie się spotkanie
informacyjne, na którym omówione zostaną zasady udziału mieszkańców sołectwa w
konsultacjach oraz przedstawiona będzie treść konsultowanych dokumentów.
Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w
Michałowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie.
Burmistrz Michałowa
Włodzimierz Konończuk
[1]wzór listy konsultacyjnej został określony w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/…/18
Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 26 kwietnia 2018 r.
[2]wzór formularza został określony w załączniku Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Michałowa
Nr 374/18 z dnia 9 maja 2018 r.
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 374/18

Burmistrza Michałowa
z dnia 9 maja 2018 roku

Protokół zawierający wyniki konsultacji w sprawie połączenia sołectw Mościska i
Topolany w jedno sołectwo o nazwie Topolany
1. Data przeprowadzenia konsultacji: 14.05.2018 r 14.06.2018 r.
2. Komunikat ze zbiorczymi wynikami konsultacji zgodnie z poniższą tabelą został
przekazany Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Michałowie, po zakończeniu konsultacji oraz
ogłoszony do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty do dnia 15.06.2018 r.
Liczba osób uprawnionych do udziału w konsultacjach:
L
p.
1
2

Liczba osób biorących
udział w konsultacjach
Mościska
Topolany
Ogółem

Liczba głosów w sprawie akceptacji
połączenia sołectw Mościska i
Topolany w jedno sołectwo o nazwie
Topolany
TAK

NIE

Wstrzymuję
się

Uwagi i opinie zgłoszone do projektu statutu:

