ZARZĄDZENIE NR 131/2017
BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 3 października 2017 roku
w sprawie uruchomienia procesu konsultacji społecznych dotyczących
zmiany granic miasta Karczewa
Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.1) oraz § 3 Załącznika do Uchwały Nr
XLVII//381/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w związku z § 2 Uchwały Nr
XXVIII/259/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany
granic miasta Karczewa oraz przeprowadzenia konsultacji zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących zmiany granic
miasta Karczewa polegającej na włączeniu do terytorium miasta części obszaru Otwocka
Małego.
2. Obszar objęty konsultacjami stanowi Załącznik niniejszego Zarządzenia.
§ 2. 1. Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii zainteresowanych
mieszkańców Karczewa i Otwocka Małego dotyczących zmiany granic, o których mowa w § 1
ust. 1.
2. Inicjatorem konsultacji jest Rada Miejska w Karczewie.
3. Konsultacje społeczne polegać będą na wypełnieniu ankiety, której wzór stanowi
Załącznik do Zarządzenia.
4. Konsultacje, o których mowa w ust. 2 zostaną przeprowadzone w formie:
1) sondażu internetowego zamieszczonego na stronie www.karczew.pl,
2) zapytania ankietowego złożonego w Urzędzie Miejskim w Karczewie.
5. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych, o których mowa w § 1 ust.1,
są mieszkańcy Otwocka Małego i Karczewa.
§ 3. Konsultacje społeczne, o których mowa w § 1 ust. 1, będą trwały 2 tygodnie i
rozpoczną się dnia 11 października 2017 r., a zakończą dnia 25 października 2017 r.
§ 4. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji jest
Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Strategii Urzędu Miejskiego w Karczewie.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie
internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Karczewie.

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r., poz. 1579 i 1948 oraz z 2017
r. poz. 730 i 935.

ZAŁĄCZNIK
Do ZARZĄDZENIA NR 131/2017
BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 3 października 2017 r.

ANKIETA
dla mieszkańców Otwocka Małego oraz miasta Karczewa
w ramach przeprowadzanych konsultacji społecznych w formie sondażu
internetowego i zapytania ankietowego
Czy jesteś za zmianą granic miasta Karczewa polegającą na włączeniu do
terytorium miasta Karczewa części obszaru Otwocka Małego, oznaczonej na
poniższej mapie:

m. Karczew

 TAK
 NIE
Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii zainteresowanych mieszkańców Otwocka
Małego i miasta Karczewa dotyczących włączenia do terytorium miasta Karczewa części
obszaru Otwocka Małego, oznaczonej na powyższej mapie.

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

