
Zarządzenie Nr 13/2019 

Wójta Gminy Ciepielów 
z dnia 11 marca 2019 roku 

 

w sprawie  określenia trybu i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych 

dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy w Ciepielowie w sprawie nadania 

statutów sołectwom Gminy Ciepielów. 

 

Na podstawie art. 5a i art. 30  ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 
poz. 994 z późn. zm.) w związku z §5 ust.1pkt.b Uchwały  Nr IV/27/2015 z dnia 15 stycznia 2015r w sprawie 
określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie gminy Ciepielów ( Dziennik 
Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2015r, poz. 1148) 

-  zarządzam, co następuje: 

 

§1. 

 

1. Przeprowadzić konsultacje społeczne na terenie Gminy Ciepielów na temat 

projektu Uchwały Rady Gminy w Ciepielowie w sprawie nadania statutów 

sołectwom Gminy Ciepielów.  

2. Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Ciepielów w przedmiocie projektu 

Uchwały Rady Gminy w Ciepielowie w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy 

Ciepielów zarządza się na dzień 26 marca 2019 roku. 

3. Konsultacje będą przeprowadzone w formie otwartego spotkania z mieszkańcami 

miejscowości Gminy Ciepielów w budynku Urzędu Gminy w Ciepielowie                           

w godzinach od 14.00 do 15.00. 

4. Konsultacje będą przeprowadzone w formie badania opinii mieszkańców                           

z wykorzystaniem formularza ankietowego. 

5. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są pełnoletni mieszkańcy Gminy 

Ciepielów, którzy posiadają czynne prawo wyborcze do Rady Gminy Ciepielów. 

6. Informacje dotyczące projektu Uchwały Rady Gminy w Ciepielowie w sprawie 

nadania statutów sołectwom Gminy Ciepielów dostępne są na tablicy 

informacyjnej Urzędu oraz na stronie internetowej gminy -www.ciepielow.pl 

 

§2. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia. 

 

 

 

 

Wójt Gminy Ciepielów 

                                                                                                            

                                                                                                  Artur Szewczyk 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.ciepielow.pl/


Zarządzenie Nr 14/2019 

Wójta Gminy Ciepielów 
z dnia 11 marca 2019 roku 

 

 

w sprawie  powołania Zespołu ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych 

dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy w Ciepielowie w sprawie nadania 

statutów sołectwom Gminy Ciepielów. 

 

 
Na podstawie art. 5a i art. 30  ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 

poz. 994 z późn. zm.) w związku z §5 ust.1pkt.b Uchwały  Nr IV/27/2015 z dnia 15 stycznia 2015r w sprawie 
określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie gminy Ciepielów ( Dziennik 
Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2015r, poz. 1148) 
 - zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

Powołuje się Zespół ds. Przeprowadzenia konsultacji w składzie; 

 

1. Marcin Bielecki                             - Przewodniczący Zespołu 

2. Mariusz Borek                              - członek Zespołu 

3. Barbara Gębka                             - członek Zespołu 

 

 

§ 2. 

Zespół zobowiązany jest do: 

1. Udostępnienia informacji dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy w 

Ciepielowie w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Ciepielów mieszkańcom Gminy 

Ciepielów, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej gminy -

www.ciepielow.pl 

2.  Przeprowadzenia otwartego spotkania z mieszkańcami Gminy Ciepielów w dniu 

26 marca 2019 roku roku w budynku Urzędu Gminy w Ciepielowie. 

3. Przeprowadzenie konsultacji w formie badania opinii mieszkańców                           

z wykorzystaniem formularza ankietowego. 

4. Sporządzenie końcowego protokołu uwzględniającego wyniki konsultacji                          

i przedłożenia go Radzie Gminy Ciepielów. 

 

§ 3. 

Zespół ds. Przeprowadzenia konsultacji społecznych podlega rozwiązaniu z dniem 

przyjęcia protokołu z konsultacji przez Radę Gminy Ciepielów. 

 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

        Wójt Gminy Ciepielów 

                                                                                                            

                                                                                         Artur Szewczyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ciepielow.pl/


 

ANKIETA 

Pytanie: 

 

"Czy jesteś za wprowadzeniem Uchwały Rady Gminy w Ciepielowie                    
w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Ciepielów?. 

 

 

 TAK  

 

 

 

 NIE 

 

 

 

 WSTRZYMUJĘ SIĘ 

 

 

Pouczenie o sposobie głosowania 

Głosujący udziela odpowiedzi na postawione pytanie w kratce obok stawiając "TAK" lub 

"NIE" lub "WSTRZYMUJĘ SIĘ"  znak X lub + . 

Postawienie znaku w dwóch kratkach albo nie postawienie tego znaku w żadnej z kratek 

oznacza nieważny głos. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CIEPIELÓW 

Na podstawie art. 5a i art. 30  ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 
poz. 994 z późn. zm.) w związku z §5 ust.1pkt.b Uchwały  Nr IV/27/2015 z dnia 15 stycznia 2015r w sprawie 
określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie gminy Ciepielów ( Dziennik 
Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2015r, poz. 1148) 

 

WÓJT GMINY CIEPIELÓW ZAWIADAMIA, 

że zamierza wystąpić do Rady Gminy w Ciepielowie z wnioskiem do Rady Gminy     

w Ciepielowie o uchwalenie Uchwały w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy 

Ciepielów. W związku z nie dostosowaniem obecnego Statut Sołectw Gminy Ciepielów              

do obowiązujących przepisów prawa, zwłaszcza dotyczących długości kadencji Sołtysów              

i Rad Sołeckich, które w związku z wydłużeniem kadencji Wójta i Rady Gminy do 5 lat są 

określone na czas 4 lat, zachodzi potrzeba dostosowania Statutów Sołectwa Gminy 

Ciepielów do obowiązujących przepisów prawa.   

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Ciepielów będą przeprowadzone w 

dniu 26 marca 2019 roku w budynku Urzędu Gminy w Ciepielowie w godzinach 14.00-

15.00. Konsultacje polegać będą na wyrażeniu opinii poprzez oddanie głosu 

popierającego, przeciwnego albo wstrzymującego się w formie udzielenia odpowiedzi            

na pytanie konsultacyjne: 

 

„Czy jesteś za wprowadzeniem Uchwały Rady Gminy w Ciepielowie                    

w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Ciepielów? 

 

Propozycję wprowadzenia Uchwały Rady Gminy w Ciepielowie w sprawie nadania 

statutów sołectwom Gminy Ciepielów uważa się za przyjętą, jeżeli za propozycją zmiany 

opowie się więcej niż połowa mieszkańców Gminy Ciepielów  biorących udział                            

w konsultacjach. 

Szczegółowe informacje w sprawach zarządzonych konsultacji można uzyskać                  

w Urzędzie Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, pok. Nr 18 – 

Sekretarz Gminy Ciepielów 

 

Zebranie odbędzie się w dniu 26 marca 2019 roku w budynku Urzędu 

Gminy w Ciepielowie w godz. 14.00-15.00 – sala konferencyjna II piętro 

 

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są pełnoletni mieszkańcy Gminy 

Ciepielów, którzy posiadają czynne prawo wyborcze do Rady Gminy Ciepielów. 

 


