
Zarządzenie Nr 116/2022 

Burmistrza Miasta Przeworska 

z dnia 5 lipca 2022 r. 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Osiedla nr 8 oraz Osiedla 

nr 9 w odniesieniu do proponowanych zmian w zakresie łączenia jednostek pomocniczych 

Gminy Miejskiej Przeworsk i utworzenia Osiedla nr 5, 

 

 

Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), § 4 ust. 1 uchwały nr XLIV/552/2022 Rady Miasta Przeworska 

z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie przystąpienia do procedury łączenia jednostek pomocniczych 

Gminy Miejskiej Przeworsk oraz określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami 

w tym przedmiocie 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. 

1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami  Osiedla  nr 8 oraz Osiedla 

nr 9 dotyczące proponowanych zmian w zakresie łączenia jednostek pomocniczych Gminy 

Miejskiej Przeworsk i utworzenia Osiedla nr 5. 

2. Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców Osiedla  nr 8 oraz Osiedla nr 9 dotyczących 

zakresu propozycji łączenia tych jednostek pomocniczych Gminy Miejskiej Przeworsk. 

 

§ 2. 

1. Konsultacje społeczne będą trwały w okresie od 13.07.2022 r. do 22.07.2022 r. 

2. Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje obszar Osiedla nr 8 oraz Osiedla nr 9, co oznacza, że 

do udziału w konsultacjach społecznych są uprawnieni wszyscy mieszkańcy Osiedla nr 8 oraz 

Osiedla nr 9. 

3. Konsultacje zostaną przeprowadzone zgodnie z zasadami określonymi w § 3 ust. 1 pkt 4 

uchwały nr XLIV/552/2022 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie 

przystąpienia do procedury łączenia jednostek pomocniczych Gminy Miejskiej Przeworsk oraz 

określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w tym przedmiocie. 

§ 3. 

Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Przeworska odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest 

Referat Organizacyjny i Informatyki.  

§ 4. 

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji zostanie umieszczone przynajmniej na 7 dzień przed ich 

rozpoczęciem. 

§ 5. 

1. Powołuje się w Urzędzie Miasta Przeworska komisję do spraw przeprowadzenia konsultacji 

w celu weryfikacji formalnej i merytorycznej złożonych formularzy ankietowych. 

2. W skład komisji wchodzą: 

1) Rafał Anklewicz – Kierownik Referatu Organizacyjnego i Informatyki, 

2) Agnieszka Zakrzewska – Sekretarz Miasta Przeworska, 

3) Mirosław Stecko – Radca Prawny, 

4) Katarzyna Obłoza – Inspektor w Referacie Organizacyjnym i Informatyki. 



§ 6. 

Określa się wzór protokołu zawierającego wyniki z przeprowadzonych konsultacji, który stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 7. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Przeworska. 

§ 8. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 


