
ZARZĄDZENIE NR 3/2017 
WÓJTA GMINY PABIANICE 

z dnia 17 stycznia 2017 r. 
 

w sprawie powołania zespołów do przeprowadzenia konsultacji  i opracowania ich 
wyników 
 

Na podstawie art. 1 a ust.1 ,art.30 ust.1,ust.2pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym( tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 446, poz.1579, poz. 
1985)    z wykorzystaniem uchwały Nr X/77/2015 Rady Gminy Pabianice z dnia 
29.05.2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z Mieszkańcami 
gminy Pabianice  (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2015, poz.2996), 
zarządzam co następuje: 

 
§1. Powołuje się zespoły do przeprowadzenia konsultacji i opracowania ich wyników 
w  sołectwach:  

1) Szynkielew  w  składzie: sołtys- Małgorzata Klimek, Kierownik Referatu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami  Sylwester Izbicki, 
Inspektor-Janina Sowińska 

2) Rydzyny  w składzie: sołtys- Krystyna Helbik, Kierownik Referatu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami  Sylwester Izbicki, Inspektor –
Janina Sowińska 

3)  Pawlikowice w składzie : sołtys –Wojciech Jarmakowski, Kierownik Referatu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Sylwester Izbicki, 
Inspektor-Janina Sowińska 

§2. Zespół rozpoczyna pracę w sołectwie: Szynkielewa, Rydzyn i Pawlikowic              
z dniem powołania i kończy z dniem sporządzenia raportu podsumowującego. 
§3 . Regulamin pracy zespołu ds. konsultacji stanowi załącznik do zarządzenia. 
§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Nieruchomościami. 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z  dniem podjęcia. 
 
 

Wójt Gminy Pabianice 
Henryk Gajda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Załącznik  

do  ZARZĄDZENIA Nr 3/2017 
  WÓJTA GMINY PABIANICE 

z dnia 17 stycznia 2017 roku 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regulamin pracy zespołu ds. konsultacji 
 
§1.1. Zespół ds. konsultacji zwany  dalej Zespołem obraduje na posiedzeniach. 
      2.Zespół podejmuje decyzje w glosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w 
obecności co najmniej połowy jego składu. 
      3.W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” rozstrzyga głos 
przewodniczącego zespołu , a w przypadku jego nieobecności głos przewodniczącego 
posiedzenia. 
      4. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący 
zespołu, a w  przypadku jego nieobecności –przewodniczący posiedzenia. 
 
§2. Zespół w szczególności: 
1) odpowiada za przeprowadzone konsultacje z Mieszkańcami, 
2)  analizuje wnioski, uwagi i opinie ,jakie zostały przekazane w trakcie konsultacji, 
3) sporządza protokół, 
4) ogłasza wyniki  
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Załącznik Nr 1 
 do ZARZĄDZENIA Nr 2/2017  
WÓJTA GMINY PABIANICE 

z dnia 17stycznia 2017 roku 
 

Wzór ankiety  
 

………………………………………………….. 
/Imię i nazwisko / 
 
…………………………………………………… 
/Adres zamieszkania/ 
 
………………………………………………….. 
/Pesel/ 
 
 
 Ankieta w sprawie przeprowadzenia konsultacji z Mieszkańcami na terenie  
sołectwa Pawlikowice i obrębu: 0016 Pawlikowice miejscowości 
Pawlikowice Pierwsze –„część” wsi Pawlikowice  
oraz Pawlikowice Drugie –„część” wsi Pawlikowice 
w przedmiocie zniesienia ustalonego rodzaju miejscowości „część” wsi  
Pawlikowice poprzez włączenie ich do rodzaju miejscowości „wieś” Pawlikowice,  
zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII /307/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. 
 
Czy Pan /Pani jest za zmianą określenia rodzaju miejscowości z „części” wsi 
 na rodzaj miejscowości  „wieś” 
 
 
                -  TAK  
 
               -   NIE  
 
               -  WSTRZYMUJĘ SIĘ 
 

………………….. 
/podpis/ 

 
Świadoma /świadom odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, 

niniejszym oświadczam, że wszystkie   informacje są zgodne ze stanem faktycznym                   
i  prawnym. 

 
Proszę postawić znak X  odpowiednie  stanowisko w sprawie zmiany określenia 

rodzaju miejscowości „część” wsi  na rodzaj miejscowości „wieś” 
Postawienie znaku X  w dwóch lub w trzech lub nie postawienie żadnego znaku X   

w odpowiednie stanowiska ,spowoduje nieważność głosu.  
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Wzór ankiety  
 

……………………………………….…………. 
/Imię i nazwisko / 
 
…………………………………………………… 
/Adres zamieszkania/ 
 
 
………………………………………………….. 
/Pesel/ 
 
 
 Ankieta w sprawie przeprowadzenia konsultacji z Mieszkańcami na terenie  
sołectwa Rydzyny i obrębu 0020 Rydzyny miejscowości Potaźnia- „część” wsi  

            Rydzyny w przedmiocie zniesienia ustalonego rodzaju miejscowości  „część” wsi  
           Rydzyny na rodzaj miejscowości „wieś” Rydzyny, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy  
            Pabianice Nr XXXIII/307/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. 

 
Czy Pan /Pani jest za zmianą określenia rodzaju miejscowości z „części” wsi na  

             rodzaj miejscowości  „wieś” 
 
 
                -  TAK  
 
               -  NIE 
 
               -  WSTRZYMUJĘ SIĘ 
 

……………….. 
/podpis/ 

 
Świadoma /świadom odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, 

niniejszym oświadczam, że wszystkie   informacje są zgodne ze stanem faktycznym                   
i  prawnym. 

 
Proszę postawić znak X  odpowiednie  stanowisko w sprawie zmiany określenia 

rodzaju miejscowości „część” wsi  na rodzaj miejscowości „wieś” 
Postawienie znaku X  w dwóch lub w trzech lub nie postawienie żadnego znaku X   

w odpowiednie stanowiska ,spowoduje nieważność głosu.  
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Wzór ankiety  

…………………………………. 
/Imię i nazwisko / 
 
…………………………………………………… 
/Adres zamieszkania/ 
 
 
………………………………………………….. 
/Pesel/ 
 
 Ankieta w sprawie przeprowadzenia konsultacji z Mieszkańcami na terenie  
sołectwa  Szynkielew i obrębu 0022 Szynkielew miejscowości : 
Szynkielew Pierwszy- „część” wsi Szynkielew, 
Szynkielew Drugi – „część” wsi Szynkielew, 
Szynkielew Trzeci – „część ” wsi Szynkielew, 
Pliszka -„część ” wsi Szynkielew  
w przedmiocie zniesienia ustalonego rodzaju miejscowości  „części” wsi Szynkielew  
Pierwszy, Szynkielew Drugi, Szynkielew Trzeci oraz Pliszka na  
rodzaj miejscowości „wieś” Szynkielew ,zgodnie z uchwałą nr XXXIII/307/2016  
Rady Gminy Pabianice z dnia 29 grudnia 2016 r. 
 
Czy Pan /Pani jest za zmianą określenia rodzaju miejscowości z „części” wsi na  

             rodzaj miejscowości  „wieś” 
 
 
                -  TAK  
 
               -  NIE  
 
               -  WSTRZYMUJĘ SIĘ 
 
 

………………….. 
/podpis/ 

 
Świadoma /świadom odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, 

niniejszym oświadczam, że wszystkie   informacje są zgodne ze stanem faktycznym                   
i  prawnym. 

 
Proszę postawić znak X  odpowiednie  stanowisko w sprawie zmiany określenia 

rodzaju miejscowości „część” wsi  na rodzaj miejscowości „wieś” 
Postawienie znaku X  w dwóch lub w trzech lub nie postawienie żadnego znaku X   

w odpowiednie stanowiska ,spowoduje nieważność głosu.  
 
 
 
 
 

Załącznik Nr 2 



do ZARZĄDZENIA Nr 2/2017 
 WÓJTA GMINY PABIANICE 

z dnia 17 stycznia 2017 roku  
 
 

 
Terminarz czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji 

 
 
 

1. Konsultacje z Mieszkańcami przeprowadzane będą w formie  
a/ zebrania wiejskiego  w sołectwach: 
Pawlikowice  w dniu 06.02.2017o godz.17.00 w OSP Pawlikowice 
Rydzyny w dniu 07.02.2017 o godz. 17.30 w OSP Rydzyny 
Szynkielew w dniu 09.02.2017 o godz. 17.00 w Barze „Kaska” 
b/ internetowej w powyższych sołectwach w dniach od 2.02.2017 do 16.02.2017 
 

2. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są  mieszkańcy wymienionych sołectw , którzy 
ukończyli 16 lat. 

3. Informacje dotyczące zniesienia rodzaju   miejscowości z „części” wsi na rodzaj 
miejscowości „wieś” dostępne są na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej 
www.bip.pabianice.gmina.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy 
www.pabianice.gmina.pl..Wszelkie propozycje zmian należy przesłać w formie 
elektronicznej na adres : gmina@pabianice.gmina.pl w terminie do dnia 16.02.2017. 

     
 


