
ZARZĄDZENIE NR 2/2017 

WÓJTA GMINY PABIANICE 

z dnia  17 stycznia 2017 r. 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych  w sprawie zmiany określenia rodzaju  

miejscowości  „część ” wsi na rodzaj miejscowości „wieś”  

Na podstawie art.5a ust.1 ,art.30 ust.1 ust.2pkt2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz.446, poz.1579, poz.1985), zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji celem uzyskania opinii Mieszkańców gminy Pabianice do 

uwzględnienia weryfikacji w wykazie miejscowości tj.  w sprawie zmiany określenia rodzaju 

miejscowości „części” wsi na rodzaj miejscowości „wieś” tj. Szynkielew Pierwszy -,część ”wsi 

Szynkielew ,Szynkielew Drugi –„część” wsi” Szynkielew, Szynkielew Trzeci –„część ”wsi  Szynkielew, 

Pliszka- „część ” wsi Szynkielew  na włączenie ich do rodzaju miejscowości „wieś ” Szynkielew  oraz 

Potaźnia – „część” wsi Rydzyny  na włączenie jej do rodzaju miejscowości „wieś”- Rydzyny  oraz 

Pawlikowice Pierwsze -„część ”wsi Pawlikowice, Pawlikowice Drugie –„część ” wsi Pawlikowice na 

włączenie jej do rodzaju miejscowości „wieś” Pawlikowice. 

§  2. Konsultacje, o których mowa w § 1.przeprowadzone zostaną w terminie 02.02.2017 - 16.02.2017 

r. przez zespoły powołane odrębnym zarządzeniem . 

§  3. Z uwagi na przedmiot konsultacji przeprowadzone zostaną  one na obszarze Sołectw: Pawlikowice, 

Rydzyny, Szynkielew. 

§  4. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie zebrania wiejskiego  oraz poprzez zebranie opinii 

na piśmie tj. ankiety, w tym drogą elektroniczną, która stanowi załącznik nr 1do niniejszego zarządzenia   

§  5.1  Materiały dotyczące przedmiotu konsultacji wyłożone będą w terminie od 02.02.2017 r.  do 

16.02.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pabianicach ul.Torowa 21 w godzinach pracy urzędu (pokój 

nr 15 I p. ). 

2.  Wyjaśnienia w sprawie konsultacji udzielać będzie Janina Sowińska –Inspektor  

§ 6. Terminarz czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszego zarządzenia  

§ 7. Wyniki konsultacji przedstawione zostaną poprzez wywieszenie protokołu z konsultacji na 

tablicach ogłoszeń w sołectwach  oraz w Urzędzie Gminy, a także opublikowanie tego protokołu w BIP 

oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy. 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

§ 9 Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Nieruchomościami . 

 §10.Zarządzenie konsultacji podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty, w BIP i na stronie 

internetowej Urzędu Gminy. 

Wójt Gminy Pabianice 

Henryk Gajda 


