
ZARZĄDZENIE Nr 16/2016 
Burmistrza Bornego Sulinowa 

z dnia 2 lutego 2016 r.  
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Dąbrowica  

w sprawie  podziału miejscowości Dąbrowica na dwie samodzielne jednostki osadnicze bez 
dokonywania wyodrębnienia geodezyjnego z obrębu Dąbrowica i ustalenia urzędowej nazwy dla 

wydzielonej części  w brzmieniu „Śmiadowo Kolonia”  
Na podstawie § 3 i  § 4 uchwały  Nr XVIII/203/2004 Rady Miejskiej w Bornem 

Sulinowie z dnia 28 października 2004 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia 
konsultacji z mieszkańcami Gminy Borne Sulinowo (Dz. Urz. Województwa 
Zachodniopomorskiego Nr 89, poz. 1912 z dnia 13 grudnia 2004 r.) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami miejscowości Dąbrowica w sprawie  
podziału miejscowości Dąbrowica na dwie samodzielne jednostki osadnicze bez 
dokonywania wyodrębnienia geodezyjnego z obrębu Dąbrowica i ustalenia dla wydzielonej 
części tj. nowej jednostki osadniczej urzędowej nazwy w brzmieniu „Śmiadowo Kolonia”. 

 § 2. Konsultacje, o których mowa w § 1 przeprowadzone będą łącznie dla wszystkich 
mieszkańców miejscowości wymienionych w § 1. 

§ 3. 1. Konsultacje z mieszkańcami zostaną przeprowadzone w formie ankiety, której 
wzór stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.  

2. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są wszyscy mieszkańcy miejscowości 
Dąbrowica, którzy do dnia konsultacji ukończyli 18 lat (posiadają czynne prawo wyborcze do 
Rady Gminy, są wpisani do stałego rejestru wyborców). 

3. Ankiety zostaną rozesłane do w/w osób  na podstawie przygotowanych przez 
komórkę ewidencji ludności list uprawnionych do udziału w konsultacjach.  

§ 4. Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami miejscowości Dąbrowica w formie 
ankiety będzie polegało na  przekazaniu mieszkańcom pisemnego zapytania zawierającego 
pytanie dotyczące przedmiotu konsultacji. Osoby uprawnione do udziału w konsultacjach 
wyrażają swoją opinię poprzez postawienie znaku "X" w odpowiedniej kratce przy słowach 
"za" lub "przeciw" lub "wstrzymuję się". 

§ 5. Osoby pominięte na listach mogą wziąć udział w konsultacjach, jeżeli 
udokumentują stałe zameldowanie na danym obszarze. 

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

1) Anna Gałązka – Sekretarz, 
2) Zofia Osuch – insp. ds. ewidencji ludności, 
3) Anna Łozińska – insp. ds. obsługi Rady Miejskiej i samorządów lokalnych. 
§ 7. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 02 lutego 2016r. do 16 lutego 

2016r. . 
§ 8. 1. Zespół konsultacyjny, o którym mowa w § 6 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 mieszkańców biorących udział w konsultacji, 
5) liczbę osób opowiadających się "za", "przeciw" lub „wstrzymujących się" od udzielenia 
odpowiedzi. 

2. Konsultacje z mieszkańcami uważa się za ważne, jeśli wzięło w nich udział  co 
najmniej 30% mieszkańców obszarowo objętych konsultacjami. 

§ 9. Zespół konsultacyjny, niezwłocznie po sporządzeniu dokumentu  
z przeprowadzonych konsultacji  przekazuje wyniki konsultacji Burmistrzowi Bornego 
Sulinowa. 

§ 10. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 
§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

  



Załącznik 
do Zarządzenia Nr 16/2016 
Burmistrza Bornego Sulinowa 
z dnia  2 lutego 2016 r.      Urząd Miejski  

w Bornem Sulinowie 
 
 

ANKIETA  
dla mieszkańców miejscowości Dąbrowica położonej na terenie Gminy Borne Sulinowo  

dotycząca przeprowadzenia konsultacji  w sprawie  podziału miejscowości Dąbrowica na dwie 
samodzielne jednostki osadnicze bez dokonywania wyodrębnienia geodezyjnego z obrębu 

Dąbrowica i ustalenia urzędowej nazwy dla wydzielonej części  w brzmieniu  
„Śmiadowo Kolonia”   

Pytanie: „Czy jest Pani/Pan za  podziałem miejscowości Dąbrowica na dwie samodzielne jednostki osadnicze 
bez dokonywania wyodrębnienia geodezyjnego z obrębu Dąbrowica i ustalenia dla wydzielonej części 
tj. dla nowej jednostki osadniczej urzędowej nazwy w brzmieniu „Śmiadowo Kolonia” ?” 
 a) jestem „za”       

b) jestem „przeciw”     
c) wstrzymuję się      

 
Pouczenie: Proszę wstawić znak „X” w kratce z prawej strony odpowiadającej wybranej jednej 
odpowiedzi. 
 
Uwaga: Postawienie znaku „X” w dwóch lub trzech kratkach lub nie postawienie tego znaku w żadnej 
z kratek spowoduje nieważność głosu. 
 
Po wypełnieniu proszę o przekazanie ankiety do Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 
przy Al. Niepodległości 6 za pośrednictwem poczty lub osobiście w terminie do dnia  
16 lutego 2016r.. 
  Konsultacje przeprowadzone będą łącznie dla wszystkich mieszkańców  miejscowości Dąbrowica  położonej  
na terenie Gminy Borne Sulinowo   
 
Imię i nazwisko ankietowanego 
 

 

Adres zamieszkania  
 

 
Seria i nr dowodu osobistego 
 

 
 
Podpis ankietowanego 
 

 
 
 
 Borne Sulinowo, dnia .......... lutego 2016 r. 


