
Zarzljdzenie ORG.OOSO.l1.2021 
W6jta Gminy Baboszewo 

z dnia 19 lutego 2021 roku 

w sprawie okreslenia szezeg610wych zasad i trybu przeprowadzenia konsultaeji 
spolecznych z mieszkaneami gminy w eelu wyra:ienia opinii mieszkanc6w w sprawie 

nadania statusu miasta miejscowosci Baboszewo. 

Na podstawie art. Sa ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 roku 0 samorzqdzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. , poz. 713 ze zm.), zw. § 3 ust. 2 Uchwaly Nr XXV.174.2021 Rady Gminy 
w Baboszewie z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji spolecznych 
z mieszkancami Gminy Baboszewo w sprawie nadania statusu miasta miejscowosci 
Baboszewo (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2021 r. , poz. 1061), zarzqdzam co nastc;puje: 

§1 

Konsultacje spoleczne na obszarze Gminy Baboszewo, ktore przeprowadzone zostanq w celu 
uzyskania opinii mieszkancow, w sprawie nadania statusu miasta miejscowosci Baboszewo. 

§2 

I. Konsultacje spoleczne w przedmiocie, 0 ktorym mowa w § 1 prowadzone bydq w terminie 
od 22.02.2021 r. do 15.03.2021 r. w formie bezposredniej poprzez wypelnienie kart do 
glosowania; 

2. Wzor kart do glosowania okreSla uchwala Rady Gminy Baboszewo nr XXV.174.2021 
z dnia 29 stycznia 2021 roku. 

§3 

Konsultacje przeprowadzone bydq wsrod mieszkancow w nastc;pujqcy sposob: 
I. Karty do glosowania dostarczone zostanq mieszkancom przez soltysow; 
2. Karty do glosowania mozna rowniez pobrac, w siedzibie Urzc;du Gminy Baboszewo lub 

za posrednictwem strony internetowej www.gminababoszewo.pl; 
3. Wypelnione karty do glosowania nalezy dostarczyc do siedziby Urzc;du Gminy 

Baboszewo i umiescic je bezposrednio w urnie w terminie do dnia 15.03.2021 roku, do 
godzinny 15.00 za posrednictwem adresu email: konsultacje@gminababoszewo.pllub na 
adres pocztowy Urzydu Gminy Baboszewo ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo; 

4. Karty do glosowania zlozone po terminie 0 ktorym mowa w ust. 3 zostanq nie 
uwzglc;dnione. 

§4 

1. Przeliczenia kart do glosowania dokonuje komisja skrutacyjna w skladzie: 
a) Aleksandra Chojnowska - przewodniczqcy 
b) Justyna Solecka 
c) Magdalena Bogdanska 

2. Czlonkowie komisji zobowiqzani sq podpisac oswiadczenie ktorego wzor stanowi 
zalqcznik nr 1 do niniejszego zarzqdzenia; 

3. Komisja sporzqdzq protokol ustalajqc ostateczny wynik konsultacji ; 
4. Wzor protokolu stanowi zalqcznik nr 2 do niniejszego zarzqdzenia; 



5. Protok61 przekazujll Sekretarzowi Gminy Baboszewo. 

§5 

I. lnformacja 0 wynikach konsultacji spolecznych wraz z protokolem 0 kt6rym mowa w § 4 
ust. 3 umieszczony bydzie na stronie internetowej Urzydu Gminy Baboszewo 
www.gminababoszewo.pl oraz tablicy ogloszen; 

2. W6jt przedstawi Radzie Gminy Baboszewo informacjy 0 wynikach konsultacji 
niezw!ocznie. 

§6 

Wykonanie zarzlldzenia powierza siy Sekretarzowi Gminy Baboszewo. 

§7 

Zarz,!dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania podlega ogloszeniu, w szczeg61nosci . . 
poprzez umleszczeme: 

I . Na tablicach ogloszen. 
2. Na stronie internetowej Urzydu Gminy Baboszewo oraz w Biuletynie lnforrnacji 

Publicznej. 
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