
 

 

ZARZĄDZENIE Nr 22/2019 

 
WÓJTA GMINY CZERNICE BOROWE  

z dnia 20 marca 2019 r. 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy 
Czernice Borowe w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 
 
 
Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994, poz. 1000,poz.1349,poz. 1432 i poz.2500) oraz uchwały Rady Gminy Czernice 
Borowe Nr 80/VII/11 z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 
konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Czernice Borowe, zarządzam, co następuje: 

§ 1. Przeprowadza się konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Czernice Borowe, zwane 
dalej konsultacjami, projektu uchwały Rady Gminy Czernice Borowe w sprawie obywatelskiej 
inicjatywy uchwałodawczej. 

§ 2. 1. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii, wniosków i uwag mieszkańców Gminy Czernice 
Borowe na temat projektu uchwały, o której mowa w § 1. 

2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 27 marca do 9 kwietnia 2019 r. 

3. Konsultacje zostaną przeprowadzone elektronicznie poprzez przesłanie opinii, wniosków, 
uwag drogą mailową na adres: sekretariat@czerniceborowe.pl lub papierową, poprzez 
złożenie opinii, wniosków, uwag w sekretariacie Urzędu Gminy Czernice Borowe,  
ul. Dolna 2, 06-415 Czernice Borowe. 

§ 3. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji stanowiące załącznik nr 1 do 
Zarządzenia, formularz konsultacyjny stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia, projekt 
uchwały Rady Gminy Czernice Borowe w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, 
udostępnione będą w okresie konsultacji: 

1) na stronie internetowej www.czerniceborowe.pl; 

2) w sekretariacie Urzędu Gminy pok. Nr 11. 

§ 4. Konsultacje polegać będą na zebraniu opinii, wniosków i uwag mieszkańców. 

§ 5. Wypełniony formularz konsultacyjny, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia, 
można przesyłać do dnia 9 kwietnia 2019 r., na adres sekretariat@czerniceborowe.pl lub 
składać w wersji papierowej w Sekretariacie Urzędu Gminy Czernice Borowe ul. Dolna 2 , 06-
415 Czernice Borowe, do dnia 9 kwietnia 2019 roku do godziny 15:00. 

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Czernice Borowe. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Wójt Gminy  

/-/ Wojciech Brzeziński 
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