
ZARZĄDZENIE NR 19/2020 

BURMISTRZA KARCZEWA 

z dnia 14 lutego 2020 roku 

 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących  

ustalenia granicy pomiędzy Sołectwem Kosumce i Sołectwem Ostrówek 

   
Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.1) oraz § 3 ust.2 pkt 3) Załącznika do 

Uchwały Nr XLVII//381/2010 Rady Miejskiej w Karczewie dnia 29 kwietnia 2010 r. w 

sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych zarządza się, co 

następuje: 

 

§ 1. 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie ustalenia 

granicy administracyjnej pomiędzy Sołectwem Kosumce, a Sołectwem Ostrówek. 

2. Kserokopia mapy z zaznaczonym projektem przebiegu granicy stanowi Załącznik nr 

1 do Zarządzenia.  

 

§ 2. 1. Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii zainteresowanych 

mieszkańców Sołectwa Kosumce i Sołectwa Ostrówek dotyczącej ustalenia granicy 

administracyjnej pomiędzy tymi sołectwami. 

2. Konsultacje społeczne polegać będą na wypełnieniu ankiety, której wzór stanowi 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia. 

3. Konsultacje, o których mowa w ust. 1 zostaną przeprowadzone w formie: 

1) zapytania ankietowego złożonego podczas zebrania mieszkańców Kosumiec – dotyczy 

mieszkańców Kosumiec, 

2) zapytania ankietowego złożonego podczas zebrania mieszkańców Ostrówka – dotyczy 

mieszkańców Ostrówka. 

4. Konsultacje społeczne, o których mowa w § 1 ust 1 będą trwały 2 tygodnie i 

rozpoczną się dnia 25 lutego 2020 r. a zakończą dnia 9 marca 2020 r. 

  

§ 3. 1. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji jest Sekretarz Gminy 

Karczew.  

2. Osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie konsultacji są Sołtysi Kosumiec i 

Ostrówka.  

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

Burmistrz Karczewa  

    Michał Rudzki 

 

 

 

 

  
 

 

 

  





ZAŁĄCZNIK Nr 2 

do ZARZĄDZENIA Nr 19/2020 

BURMISTRZA KARCZEWA 

z dnia 14 lutego 2020 roku 

 

 

 

 

ANKIETA 

dla mieszkańców Sołectwa Kosumce i Sołectwa Ostrówek  

w ramach przeprowadzanych konsultacji społecznych  

w formie zapytania ankietowego 

 

 

Wyrażam zgodę, aby granica administracyjna pomiędzy Sołectwem Kosumce, a 

Sołectwem Ostrówek przebiegała według linii przedstawionej w załączniku 

graficznym. 

 

❑ Tak 

 

❑ Nie  

 

 

Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii mieszkańców Sołectwa 

Kosumce i Sołectwa Ostrówek dotyczących ustalenia granicy pomiędzy tymi 

sołectwami. Ustalenie granicy jest niezbędne do nadania przez Radę Miejską w 

Karczewie Statutów Sołectwom Kosumce i Ostrówek. 

 

 
 

 

 

 
 

Burmistrz Karczewa  

    Michał Rudzki 
 

 

 

 

 

 

 


