ZARZĄDZENIE NR 55/2021
WÓJTA GMINY MALBORK
z dnia 24 sierpnia 2021 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Malbork dotyczących
likwidacji sołectwa Kałdowo 2 i sołectwa Pielica
Na podstawie art. 5a ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r.
poz. 713 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§1. Przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Malbork, w celu poznania ich opinii na
temat:
1) likwidacji sołectwa Kałdowo 2 i przyłączenia do sołectwa Kałdowo;
2) likwidacji sołectwa Pielica i przyłączenia do sołectwa Lasowice Wielkie;
§2. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w terminie od 30 sierpnia 2021 roku do dnia 10
września 2021 roku.
§3. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie zebrania uwag, opinii mieszkańców gminy
Malbork dotyczących przedmiotu konsultacji.
§4. 1. Konsultacje społeczne w formie zebrania uwag, opinii mieszkańców przeprowadzone będą na
Formularzu zgłaszania opinii, który stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia.
2. Formularze zgłaszania
(https://ugmalbork.mojbip.pl)
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3. Formularze zgłaszania opinii powinny być składane w Urzędzie Gminy Malbork, w pokoju nr 1
(sekretariat).
§5. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie oraz opracowanie wyników konsultacji jest Sekretarz
Gminy Malbork.
§6. Wynik konsultacji zostanie podany do publicznej wiadomości mieszkańców gminy, w terminie 7 dni
od zakończenia konsultacji, na:
1) tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Malbork,
2) Biuletynie Informacji Publicznej (https://ugmalbork.mojbip.pl),
§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Signed by /
Podpisano przez:
Marcin Maria
Kwiatkowski
Date / Data:
2021-08-24 11:24

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Malbork
Nr 55/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 r.
FORMULARZA ZGŁASZANIA OPINII
dotyczy: konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Malbork dotyczących likwidacji sołectwa
Kałdowo 2 i sołectwa Pielica
Dane podmiotu uczestniczącego w konsultacjach
Nazwa
Adres
Nr telefonu (nie jest wymagany)
Imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz

1. Jestem za likwidacją sołectwa Kałdowo 2



TAK



NIE

uwagi (opinie): .................................................................................................................................................
2. Jestem za likwidacją sołectwa Pielica



TAK



NIE

uwagi (opinie): .................................................................................................................................................

