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BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 27 .09.2016 r.

w sprawie konsultacji spolecznych dotycz4cych projektu uchwaly Rady Miejskiei
w Sochaczewie w sprawie nadania nazwy dla ronda poloZonego przy zbiegu

ul" Wyszogrodzkiej, Chodakowskiej i Mostowej

Na podstawie art. 31 ustawy o samorz4dzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446), afi. 5

ust. 2 pkt 3 ustawy o dzialalnoSci pozy'tku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz.

239) oraz g 3 ust. 3 uchwaly Nr XIV/14712016 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia
22.03.2016r. w sprawie okreslenra szczegolowego sposobu konsultowanra z radq dzialalnoSci
pozytku publicznego lub organizacjami pozarz1dowymi i podmiotami, o kt6rych mowa w art.

3, ust 3 ustawy o dzialalnoSci pozytku publicznego i wolontariacie, projekt6w aktow prawa
rniejscowego w dziedzinach dotyczqcych dziatalnoSci statutowej tych organizacji, zarzqdzam,

co nastgpuje:

$ 1. Poddajg konsultacjom spolecznym projekt uchwaly Rady Miejskiej w Sochaczewie
w sprawie nadanianazwy dla ronda.

$ 2. Celem konsultacji jest poznanie opinii na temat ww. uchwaly Sochaczewskiej Rady
DzialalnoSci Pozytku Publicznego, organizacji pozarzqdowych oraz podmiot6w, o kt6rych
rrowa w art.3 ust.3 ustawy o dzialalnoSci pozytku publicznego i wolontariacie, atak|e
mieszkanc6w miasta Sochaczewa.

$ 3. I(onsultacje bgd4 trwaly od 03. 10.201 6r. do 1 7. 1 0.201 6r "

$ 4. Konsultacje odbgd4 sig w formie zebrania ankiet" Ankiety molna skladai w Biurze
Obslugi I{ienta UrzEdu Miasta w dniach od 03.10.2016r do I1.10.2016r. w formie pisemnej
na formularzu,kt6ry zostanie udostgpniony w dniu 03.10.2016 r. w Biuletynie Informacji
Publicznej i Biurze Obslugi ICienta Urzgdu Miejskiego w Sochaczewie oraz drog4
elektroni cz nq poprzez platfonng konsultacyjn4 https ://konsultacj e. sochaczew.pl

$ 5. Projekt, o kt6rym mowa w $ 1 zostanie upubliczniony w dniu 03.10.2016 r. poprzez
umieszczenie na tablicy informacyjnej Urzgdu Miejskiego w Sochaczewie, stronie intemetowej
Urzgdu Miasta, w Biuletynie informacji Publicznej oraz na platfonlie konsultacyjnej
l-rttps : //konsultacj e. soch aczew .pl

$ 6. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada WydziaL Mienia i Nadzor-u

WlaScicielskieso.


