Zarządzenie Nr 27/2014
Burmistrza Karczewa
z dnia 7 marca 2014 roku
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
z mieszkańcami Osiedla nr 2 w mieście Karczew
dotyczących zmiany granic Osiedla nr 2 oraz związanej z tym zmiany Statutu
Osiedla nr 2
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz § 12 ust. 3 pkt. 2 i ust.7 Statutu Gminy Karczew przyjętego
Uchwałą Nr XLIII/404/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3 września 2013 r. w sprawie
zmiany Statutu Gminy Karczew (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r., poz. 9825) zmienionego Uchwałą
Nr XLV/424/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 października 2013 r. (Dz. Urz. Woj.
Maz. z 2013 r., poz. 11966) oraz § 3, § 6 i § 8 Uchwały Nr XLVII/381/2010 Rady Miejskiej
w Karczewie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. Nr 209, poz.6651), z inicjatywy własnej
Burmistrza Karczewa zarządza się, co następuje:
§ 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Osiedla nr 2 w mieście
Karczew w sprawie zmiany granic Osiedla nr 2 oraz zmiany Statutu Osiedla nr 2 będącej
następstwem zmiany granic tej jednostki pomocniczej Gminy Karczew.

1)

2)

3)
4)
5)

§ 2. Określa się:
cel konsultacji społecznych, którym jest uzyskanie opinii mieszkańców Osiedla nr 2 w mieście
Karczew w przedmiocie planowanej zmiany granic tej jednostki pomocniczej Gminy Karczew
oraz związanej ze zmianą granic zmiany Statutu Osiedla nr 2. Planowana zmiana granic
jednostki pomocniczej wynika z potrzeby uporządkowania jej struktury terytorialnej celem
nadania jej układu najbardziej zbliżonego do naturalnie ukształtowanego układem ulic.
przedmiot konsultacji społecznych, którym jest wyrażenie opinii mieszkańców Osiedla nr 2 w
mieście Karczew na temat tego, czy zgadzają się na zmianę granic Osiedla nr 2 w mieście
Karczew polegającą na włączeniu w granice tego Osiedla ulic: Franciszka Bielińskiego,
Rynek Zygmunta Starego i Widok po ich wyłączeniu z granic Osiedla nr 3 w mieście
Karczew, a tym samym czy zgadzają się na zmianę załącznika do Statutu Osiedla nr 2
obejmującego wykaz ulic znajdujących się w granicach Osiedla nr 2, polegającą na dodaniu
do tego wykazu ulic: Franciszka Bielińskiego, Rynek Zygmunta Starego i Widok. Planowaną
zmianę granic Osiedla nr 2 przedstawia Załącznik mapowy nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
nowe brzmienie załącznika do Statutu Osiedla nr 2 przedstawia Załącznik nr 2 do niniejszego
Zarządzenia,
czas rozpoczęcia konsultacji – 15 marca 2014r.,
czas zakończenia konsultacji – 29 marca 2014r.,
zasięg terytorialny konsultacji społecznych, który obejmuje obecne granice Osiedla nr 2
określone załącznikiem do Statutu Osiedla nr 2, tj. ulice: Janusza Kusocińskiego, Jakuba
Winczakiewicza, Romualda Traugutta, Bohaterów Powstania Styczniowego, Ireny
Maciejewskiej, Częstochowską.

6) formę przeprowadzenia konsultacji społecznych – sondaż internetowy, w ramach którego
mieszkańcy Osiedla nr 2 będą udzielać odpowiedzi na pytanie o treści stanowiącej Załącznik
nr 3 do niniejszego Zarządzenia. Pytanie w sprawie stanowiącej przedmiot konsultacji
społecznych będzie opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Karczewie.
7) osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych, którą jest Sekretarz
Gminy.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 27/2014
Burmistrza Karczewa

z dnia 7 marca 2014 roku

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 27/2014
Burmistrza Karczewa
z dnia 7 marca 2014 roku

Proponowane brzmienie załącznika do Statutu Osiedla nr 2

Wykaz ulic
Osiedle nr 2
Ulice: Franciszka Bielińskiego, Rynek Zygmunta Starego, Widok, Janusza Kusocińskiego,
Jakuba Winczakiewicza, Romualda Traugutta, Bohaterów Powstania Styczniowego, Ireny
Maciejewskiej, Częstochowska.

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 27/2014
Burmistrza Karczewa
z dnia 7 marca 2014 roku

Pytanie do mieszkańców Osiedla nr 2 w mieście Karczew
w ramach przeprowadzanych konsultacji społecznych w formie sondażu internetowego
Czy wyraża Pani/Pan zgodę na zmianę granic Osiedla nr 2 w mieście Karczew polegającą na
włączeniu do granic tego Osiedla ulic: Franciszka Bielińskiego, Rynek Zygmunta Starego i
Widok oraz na związaną z tym zmianę załącznika do Statutu Osiedla nr 2, obejmującego wykaz
ulic znajdujących się w granicach Osiedla nr 2 ?
 wyrażam zgodę
 nie wyrażam zgody
 nie mam zdania

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

