
ZARZĄDZENIE NR SEK.0050.10.2016 
WÓJTA GMINY DĄBROWA 
z dnia 9 lutego 2016 roku 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Dąbrowa 

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz.U.2015.1515 ze zm.) oraz wykonując przepis § 3 uchwały Nr XV/95/16  Rady Gminy 

Dąbrowa  z dnia 8 lutego 2016 roku  w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami 

Gminy Dąbrowa w przedmiocie proponowanej zmiany granic Gminy Dąbrowa,  polegającej na 

wyłączeniu obszaru Sławic, Wrzosek i części Karczowa z Gminy Dąbrowa i włączeniu go do 

miasta Opola, zarządzam, co następuje: 

 
Postanowienia ogólne 

§ 1 

Konsultacje z mieszkańcami Gminy Dąbrowa przeprowadzone będą w dniach od 15 
lutego 2016 roku do 25 lutego 2016 roku. 
 

§ 2 

1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie ankiety konsultacyjnej, zwanej dalej 

ankietą, zawierającej pytanie i warianty odpowiedzi oraz pouczenie co do sposobu 

wypełnienia ankiety  i możliwości złożenia wypełnionej ankiety. 

 

§ 3 

1. Konsultacje polegają na  umieszczeniu w odpowiednim polu ankiety znaku X, stanowiącego 

odpowiedź na zadane pytanie oraz  wypełnieniu takich danych jak: imię i nazwisko, nazwy 

sołectwa i umieszczeniu podpisu. 

2. Ankietowany udzielając odpowiedzi -  stawia znak X tylko w jednym polu.  

3. Ankietę  uważać się będzie za nieważną, jeżeli na ankiecie nie postawiono znaku X 

w żadnym polu lub postawiono znak X w więcej niż jednym polu albo nie wpisano  imienia i 

nazwiska,  nie umieszczono własnoręcznego podpisu, bądź też skreślono treść 

oświadczenia. 

4. Każdy mieszkaniec Gminy biorący udział w konsultacjach, wypełnia ankietę  tylko jeden raz.  

5. Ustala się pytanie następującej treści: 

„Czy jest Pani/Pan za zmianą granic Gminy Dąbrowa, polegającej na  wyłączeniu 
obszaru Sławic, Wrzosek i części Karczowa z Gminy Dąbrowa i jego włączeniu do 
Miasta Opola?”. 

6. Wzór ankiety stanowi załącznik do  zarządzenia. 

 

§ 4 

1. Możliwości uzyskania formularza   ankiety, są następujące: 
1) poprzez wyłożenie jej w holu Urzędu Gminy, 

2) przez dostarczenie jej  do miejsca zamieszkania uprawnionych, 

3) przez samodzielny wydruk ze strony internetowej Gminy, 

4) poprzez udostępnienie jej w miejscu zamieszkania  członków Sołeckiego Zespołu 

ds. konsultacji. 

2. Możliwości złożenia wypełnionych ankiet, są następujące: 
1) poprzez wrzucenie ankiety do urny przyniesionej  do miejsca zamieszkania, najpóźniej 

do dnia 25 lutego 2016 roku, 



2) poprzez wrzucenie ankiety  do przeznaczonej na ten cel urnie, która znajdować się 

będzie na czas konsultacji w holu Urzędu Gminy, najpóźniej  do dnia 25 lutego 2016 do 

godz. 17.30, 

3) poprzez wrzucenie ankiety do urny u sołtysa, najpóźniej do dnia 25 lutego 2016 roku, 

4) poprzez przesłanie  skanu ankiety na mail  sekretarz@gminadabrowa.pl, najpóźniej do 

dnia 25 lutego 2016 roku do godz. 17.30. 

3. Skan ankiety przesłany drogą internetową podlega wydrukowi w Urzędzie Gminy, 

a następnie przez członka Gminnego Zespołu ds. konsultacji zostanie wrzucony do urny 

znajdującej się w holu Urzędu Gminy. 

 

§ 5 

Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się protokół uwzględniający liczbę osób, które 

wzięły udział w konsultacjach oraz liczbę głosów „przeciwnych”, „za” oraz „wstrzymujących się”. 

 

Gminny Zespół ds. konsultacji i jego zadania 
§ 6 

1.Powołuję w Urzędzie Gminy Gminny  Zespół ds. konsultacji w składzie:  

1) Sekretarz Gminy  Rudolf Szymainda – przewodniczący;  

2) Kierownik Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy Grzegorz Jeziorański – zastępca 

przewodniczącego; 

3) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Dąbrowie  Aneta Zdero – członek  

4) Inspektor ds. zarządzania kryzysowego Urzędu Gminy Jerzy Michalczyk – członek; 

5) Inspektor ds. obsługi biura RG Katarzyna Dworczak – członek. 

2.Zadaniem Zespołu  będzie : 

1) wydruk i dostarczenie sołeckim zespołom ds. konsultacji druków ankiet w ilości 

wystarczającej dla obdzielenia wszystkich uprawnionych w sołectwie (tj. dla osób 

potrafiących wypełnić i podpisać ankietę), 

2) przekazanie sołeckim zespołom ds. konsultacji zabezpieczonych urn dla 

przechowywania  wypełnionych ankiet  przekazanych przez uprawnionych, 

3) nadzorowanie przebiegu konsultacji, 

4) zebranie  urn z ankietami od  przewodniczących sołeckich zespołów ds. konsultacji w 

dniu 26 lutego 2016 roku, 

5) ustalenie wyników konsultacji, 

6) sporządzenie protokołu, o którym mowa w § 5, 

7) przekazanie  protokołu do rąk  Przewodniczącego Rady Gminy Dąbrowa w terminie do 

dnia 2 marca 2016 roku. 

3. Zapieczętowany pakiet z wypełnionymi ankietami przechowuje stanowisko pracy ds. obsługi 

Rady Gminy do czasu  podjęcia decyzji przez Radę Ministrów w konsultowanej sprawie. Po 

tym terminie zespół ds. konsultacji dokonuje wybrakowania zebranych ankiet.  

4. Przewodniczący Zespołu ds. konsultacji w ramach organizacji konsultacji, w imieniu Wójta, 

może  zlecić  pracownikom Urzędu Gminy  realizację niektórych  czynności określonych w 

tym zarządzeniu, w tym również w godzinach nadliczbowych i w dniach wolnych od pracy. 

5. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Gminy, w związku z realizacją niniejszego 

zarządzenia, do przestrzegania zasad ochrony danych osobowych i nieujawniania preferencji 

osobistych związanych z ustalaniem wyników konsultacji. 

 
 



Sołeckie Zespoły ds. konsultacji i  ich zadania 

§ 7 

1. Powołuję w  każdym sołectwie Gminy Dąbrowa -  Sołecki Zespół ds. konsultacji w składzie: 

sołtys - jako przewodniczący zespołu i członkowie rady sołeckiej - jako członkowie zespołu. 

2. Przewodniczący Zespołu, za zgodą tych osób, może uzupełnić skład Zespołu o osoby 

mieszkające w sołectwie i pełniące  funkcje publiczne( np. radni, strażacy, nauczyciele), jak 

również o osoby, które w jego ocenie, są godne zaufania, cieszą się nieposzlakowaną opinią 

oraz autorytetem w miejscowym środowisku i spełnią  się w funkcji członka Zespołu.  

3. Zadaniem Zespołów, o których mowa w ust. 1, będzie  wykonanie czynności wymienionych w  

§ 4 ust. 1 pkt 2 i § 4 ust. 2 pkt 1 niniejszego zarządzenia. 

4. Zadaniem przewodniczącego Sołeckiego Zespołu  będzie : 

1) sprawne zorganizowanie konsultacji na szczeblu sołectwa, 

2) piecza nad urną w celu zachowania jej nienaruszalności od czasu przekazania jej do 

dyspozycji przewodniczącemu sołeckiego zespołu, do dnia jej odbioru, 

3) wyposażenie członków zespołu w identyfikatory z imieniem, nazwiskiem oraz pieczęcią 

sołectwa.  

 

Postanowienia końcowe 
§ 8. 

Zobowiązuje inspektora ds. obsługi Rady Gminy do: 

1) opublikowania  w dniu 11 lutego 2016 roku zarządzenia na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Gminy Dąbrowa, na stronie  internetowej  oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 

Dąbrowa, 

2) przekazania wszystkim przewodniczącym sołeckich zespołów ds. konsultacji, 

formularzy ankiet w ilości odpowiadającej liczbie mieszkańców  zabezpieczonych urn z 

nazwami miejscowości oraz odpowiedniej ilości nieopisanych identyfikatorów, przed 

dniem rozpoczęcia konsultacji – na podstawie protokołu przekazania. 

§ 9 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy. 

 

§ 10 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  11 lutego 2016 roku. 

 

 

Wójt Gminy 

/-/ Marek Leja 

 



Załącznik  do Zarządzenia nr SEK.0050.10.2016 

Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 9  lutego 2016 roku 

 

 

ANKIETA KONSULTACYJNA 
 

Czy jest Pani/Pan za zmianą granic Gminy Dąbrowa,  

polegającej na  wyłączeniu obszaru Sławic, Wrzosek i części Karczowa  

z Gminy Dąbrowa i jego włączeniu do Miasta Opola? 

 
Pouczenie:   

• właściwą odpowiedź zaznaczyć znakiem X w jednym polu,  

• ankietę  uważać się będzie za nieważną, jeżeli na ankiecie nie postawiono znaku X 

w żadnym polu lub postawiono znak X w więcej niż jednym polu albo nie wpisano  

imienia i nazwiska  oraz  nie umieszczono własnoręcznego podpisu lub skreślono treść 

oświadczenia. 
 

JESTEM PRZECIW JESTEM ZA WSTRZYMUJĘ SIĘ 

 
 

  
 
 
 

 
Imię i Nazwisko: ...................................................................................................................................................................  

Oświadczam, że mieszkam w sołectwie ....................................................................................................   

i niniejszą ankietę wypełniłem tylko jeden raz. 

 

……………………………………………………… 

podpis osoby wypełniającej ankietę 

Uwaga: 
Wypełnioną ankietę można składać najpóźniej do dnia 25 lutego 2016 roku: 

1) odwiedzającym gospodarstwa domowe upoważnionym osobom, 

2) w holu Urzędu  Gminy  w przeznaczonej na ten cel urnie, 

3) u wszystkich sołtysów (w miejscu ich zamieszkania), 

4) zeskanowaną na e-mail: sekretarz@gminadabrowa.pl (ankieta zostanie 

wydrukowana w Urzędzie i wrzucona do urny znajdującej się w holu Urzędu 

Gminy Dąbrowa). 


