
ZARZĄDZENIE Nr 22/2023 

Wójta Gminy w Ciepielowie  
z dnia 10 marca 2023 roku 

 

w sprawie przedłużenia przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami 

gminy Ciepielów w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Ciepielów 

 
Na podstawie art. 5a ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 poz. 40 z 

późn. zm.)  w związku z Uchwałą Nr IV/27/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu 
przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie gminy Ciepielów (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 
z 2015r, poz. 1148), w związku z Uchwałą Nr LII/293/2023 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 9 marca 2023 r. w 
sprawie wyrażenia zgody na podjęcie procedury związanej z nadaniem miejscowości Ciepielów statusu miasta oraz 
Zarządzeniem NR 18/2023 Wójta Gminy w Ciepielowie z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji 
społecznych z mieszkańcami gminy Ciepielów w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Ciepielów 

- zarządzam, co następuje: 

 

 

§ 1. 

Postanawia się przedłużyć przeprowadzenia konsultacje społecznych z mieszkańcami gminy 

Ciepielów w sprawie nadania miejscowości Ciepielów statusu miasta. 

 

§ 2. 

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii i uwag mieszkańców Gminy Ciepielów na temat 

nadania statusu miasta miejscowości Ciepielów. 

 

§ 3. 

1. Konsultacje obejmują wszystkich mieszkańców Gminy Ciepielów mających pełną zdolność 

do czynności prawnych. 

2. Każdy mieszkaniec może uczestniczyć w konsultacjach tylko raz. 

 

§ 4. 

Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od dnia 24 lutego 2023 do dnia 20 marca 

2023 r. 

 

§ 5. 

1. Konsultacje będą polegały na wyrażeniu poparcia bądź sprzeciwu w sprawie nadania 

miejscowości Ciepielów statusu miasta. 

2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie ankiet. 

3. Wzór ankiety konsultacyjnej stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 6. 

1. Powołuję zespół konsultacyjny zwany dalej „Komisją konsultacyjną”, do przeprowadzenia 

konsultacji z mieszkańcami Gminy Ciepielów w sprawie nadania miejscowości Ciepielów 

statusu miasta, w następującym składzie: 

1)  Marcin Bielecki - przewodniczący Komisji konsultacyjnej, 

2)  Dorota Pajączkowska - zastępca przewodniczącego Komisji konsultacyjnej, 

3)  Joanna Bielecka - członek Komisji konsultacyjnej, 

4)  Katarzyna Zięba- członek Komisji konsultacyjnej, 

2. Komisja Konsultacyjna wykonuje czynności w składzie co najmniej 3 osobowym. 

 

§ 7. 

Formularz ankiety konsultacyjnej będzie dostępny: 

a) na stronie internetowej www.ciepielow.pl; 

b) w siedzibie Urzędu Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów; 

 

 

§ 8. 

Wypełnioną i podpisaną ankietę należy złożyć w jeden ze wskazanych sposobów: 

a) w postaci skanu na adres: sekretariat@ciepielow.pl ; 

b) w sekretariacie (pok. nr 1) Urzędu Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 

Ciepielów; 



c) przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 

Ciepielów. 

 

 

§ 9. 

O terminie i sposobie przeprowadzenia konsultacji mieszkańcy gminy Ciepielów zostaną 

powiadomieni poprzez ogłoszenia na tablicach ogłoszeń na terenie gminy Ciepielów oraz w 

Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy w Ciepielowie. 

 

§ 10. 

1. Z przeprowadzonych konsultacji zostanie sporządzony protokół zawierający zbiorcze 

zestawienie wyników konsultacji w terminie do 14 dni od zakończenia konsultacji. 

2. O wynikach konsultacji Wójt poinformuje na stronie internetowej gminy, w Biuletynie 

Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w terminie do 14 dni od 

zakończenia konsultacji. 

3. Wyniki konsultacji mają charakter opiniotwórczy i nie są wiążące dla organów Gminy. 

 

§ 11. 

Realizacje zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Ciepielów. 

 

§ 12. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości 

w sposób zwyczajowo przyjęty oraz umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

 

 

                                                                        Wójt Gminy Ciepielów 

 

               Artur Szewczyk 


