
ZARZĄDZENIE NR 20/2020  

WÓJTA GMINY PURDA 

z dnia 07 luty 2020 r. 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany rozkładu 

jazdy linii nr 105 Borkowskiego-Klewki, 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 

r. poz. 506 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXLIV/180/2017 Rady Gminy Purda z dnia 3 lutego 2017 r. 

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy 

Purda (Dz. Urz. Woj. War-Maz poz. 655) zarządzam, co następuje:  

§ 1 1. Zarządzam powtórne przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa 

Szczęsne oraz Klewki w celu przedstawienia mieszańcom możliwości zmiany rozkładu jazdy linii nr 105 

Borkowskiego-Klewki. 

2. Przedmiotem konsultacji jest otwarta dyskusja z mieszkańcami sołectwa Szczęsne i Klewki dotycząca 

zmiany rozkładu jazdy linii nr 105 Borkowskiego-Klewki, mających na celu dostosowanie rozkładu jazdy  

do potrzeb mieszkańców.  

§ 2. Określa się:  

1) termin oraz godzinę rozpoczęcia konsultacji na dzień 25 luty 2020 r. godz. 17.30 

2) planowany termin zakończenia konsultacji na dzień 25 luty 2020 r. 

3) miejsce konsultacji Świetlica Wiejska w Klewkach  

4) zasięg terytorialny konsultacji sołectwo Szczęsne i Klewki. 

§ 3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie otwartego spotkania z mieszkańcami i innymi 

zainteresowanymi podmiotami, umożliwiające wyrażenie opinii oraz składanie propozycji do protokołu. 

§ 4. Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione 

Radzie Gminy Purda, upublicznione na stronie internetowej www.purda.pl oraz na tablicy ogłoszeń 

w siedzibie Urzędu. 

§ 5.1. Konsultacje maja charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące. 

2. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich mieszkańców. 

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się referatowi Gospodarki Komunalnej i Inwestycji.  

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji 

Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Purdzie. 

          

              Wójt Gminy Purda  

         /-/ Teresa Chrostowska 


