
ZARZĄDZENIE NR 126/22 
BURMISTRZA NASIELSKA 

z dnia 22 listopada 2022 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectw Chechnówka i Chrcynno 
dotyczących zmiany granic sołectw 

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz uchwały XXIII/152/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 czerwca 
2016 r. w sprawie określania zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych 
z mieszkańcami Gminy Nasielsk zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Sołectw Chechnówka 
i Chrcynno dotyczące zmiany granic sołectw. 

2. Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag mieszkańców obu sołectw położonych na terenie gminy 
Nasielsk na temat określony w ust.1. 

3. Ustala się termin rozpoczęcia konsultacji społecznych na dzień 7 grudnia 2022 r., a ich zakończenie na 
dzień 31 stycznia 2023 r. 

4. Konsultacje społeczne obejmą swoim zasięgiem terytorium obu wymienionych w ust. 1 sołectw Gminy 
Nasielsk. 

5. Mieszkańcy obu wymienionych w ust. 1 sołectw, posiadający w dniu ich przeprowadzenia  czynne 
prawo wyborcze oraz właściciele nieruchomości objętych propozycją zmiany granic mogą wyrażać opinie lub 
składać uwagi w sprawie będącej przedmiotem konsultacji w formie ustnej podczas zebrań sołeckich 
organizowanych przez Burmistrza Nasielska. 

6. Projekty zmiany granic Sołectw wskazanych w § 1. ust. 1 stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego 
zarządzenia oraz udostępnione zostaną do publicznego wglądu: 

1) u sołtysów poszczególnych sołectw, 

2) podczas zebrań wiejskich mających na celu przeprowadzenie konsultacji. 

§ 2. 1. Ze spotkań sołeckich sporządza się protokół z konsultacji. 

2. Wyniki konsultacji dotyczą oddzielnie każdego sołectwa i mają charakter opiniodawczy. 

3. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku www.nasielsk.pl     i Biuletynie Informacji Publicznej, a także wywieszone na tablicy 
informacyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku w terminie 30 dni od daty ich zakończenia.  

§ 3. Za wykonanie Zarządzenia czyni się odpowiedzialnym Kierownika Wydziału Organizacji i Promocji 
Urzędu Miejskiego w Nasielsku. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji 
Publicznej, na stronie internetowej gminy Nasielsk. 

 BURMISTRZ NASIELSKA 
 

mgr Bogdan  Ruszkowski 
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