
ZARZĄDZENIE Nr 106/2016 
Burmistrza Bornego Sulinowa 

z dnia 19 grudnia 2016 r. 
 
 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z delegatami mieszkańców miejscowości 
Ciemino, Grabno, Łączno i tzw. Ciemino Małe w sprawie wniosku Przedsiębiorstwa 
Handlowego MIREX Mirosław Kuźniecki ze Szczecinka dotyczącego ewentualnego 
zniesienia przez Radę Powiatu w Szczecinku zakazu używania jednostek pływających 
wyposażonych w silniki spalinowe na jeziorze Ciemino w gminie Borne Sulinowo. 

 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) oraz § 4 uchwały  Nr XVIII/203/2004 Rady Miejskiej 
w Bornem Sulinowie z dnia 28 października 2004r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia 
konsultacji z mieszkańcami Gminy Borne Sulinowo zarządzam, co następuje: 

§ 1. Przeprowadzić konsultacje z delegatami mieszkańców miejscowości Ciemino, 
Grabno, Łączno i tzw. Ciemino Małe w sprawie wniosku Przedsiębiorstwa Handlowego 
MIREX Mirosław Kuźniecki ze Szczecinka dotyczącego ewentualnego zniesienia przez Radę 
Powiatu w Szczecinku zakazu używania jednostek pływających wyposażonych w silniki 
spalinowe na jeziorze Ciemino w gminie Borne Sulinowo. 

§ 2. Konsultacje przeprowadzone zostaną w dwóch terminach (II termin konsultacji 
nastąpi bezpośrednio po upływie I terminu) w formie bezpośrednich spotkań z delegatami 
mieszkańców miejscowości Ciemino, Grabno, Łączno i tzw. Ciemino Małe w dniach od  
30 stycznia 2017r. do 5 lutego 2017r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 
przy Al. Niepodległości 6, 78-449 Borne Sulinowo: 

1) I termin konsultacji z delegatami mieszkańców miejscowości Ciemino, Grabno, 
Łączno i tzw. Ciemino Małe zostanie przeprowadzony w dniu 2 lutego 2017r. o godz. 1500  
w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie przy Al. Niepodległości 6, 78-449 
Borne Sulinowo; 

2) II termin konsultacji z delegatami mieszkańców miejscowości Ciemino, Grabno, 
Łączno i tzw. Ciemino Małe zostanie przeprowadzony w dniu 2 lutego 2017r. o godz. 1600  
w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie przy Al. Niepodległości 6, 78-449 
Borne Sulinowo. 

§ 3. 1. Przeprowadzenie konsultacji z delegatami mieszkańców miejscowości 
Ciemino, Grabno, Łączno i tzw. Ciemino Małe będzie polegało na wyrażeniu opinii przez 
osoby uprawnione do udziału w konsultacjach poprzez postawienie znaku "X"  
w odpowiedniej kratce przy słowach "za" lub "przeciw" lub "wstrzymuję się" na liście 
obecności. 

2. W konsultacjach może brać udział delegat mieszkańców tj. osoba pełnoletnia 
zamieszkała na terenie Gminy Borne Sulinowo, posiadająca pisemne upoważnienie  
co najmniej 25 mieszkańców. 



§ 4. Konsultacje przeprowadzi zespół konsultacyjny powołany przez Burmistrza 
Bornego Sulinowa w następującym składzie: 

1) Joanna Mikrut Chwiałkowska – kierownik ref. ochrony środowiska i rolnictwa  
2) Krystyna Błażejewicz – pracownik ref. ochrony środowiska i rolnictwa. 
§ 5. Zespół konsultacyjny, o którym mowa w § 4 powołany do przeprowadzenia 

konsultacji sporządzi protokół zawierający wyniki konsultacji, który powinien zawierać 
następujące dane: 

1) przedmiot konsultacji; 
2) termin konsultacji; 
3)  ogólną liczbę uprawnionych do konsultacji; 
4)  liczbę delegatów mieszkańców biorących udział w konsultacji; 
5) liczbę osób opowiadających się "za", "przeciw" lub wstrzymujących się"  
od udzielenia odpowiedzi. 
 
§ 6. Zespół konsultacyjny, niezwłocznie po sporządzeniu protokołu  

z przeprowadzonych konsultacji przekazuje wyniki konsultacji Burmistrzowi Bornego 
Sulinowa. 

§ 7.  Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi referatu ochrony środowiska 
i rolnictwa. 

§  8 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 
 



 Formularz konsultacji  
 

ze spotkania konsultacyjnego z delegatami mieszkańców miejscowości Ciemino, Grabno, 
Łączno i tzw. Ciemino Małe w sprawie wniosku Przedsiębiorstwa Handlowego MIREX 

Mirosław Kuźniecki ze Szczecinka dotyczącego ewentualnego zniesienia przez Radę 
Powiatu w Szczecinku zakazu używania jednostek pływających wyposażonych w silniki 

spalinowe na jeziorze Ciemino w gminie Borne Sulinowo. 
 

 Zaznaczyć właściwe pole 
Lp. Imię i nazwisko 

delegata 
Adres zamieszkania 

delegata 
Data urodzenia 

delegata 
Za  przeciw wstrzymuje 

się        
 

 


