
Zarządzenie Nr b',ł /2022 
Burmistrza Czaplinka 
z dnia 5 maja 2022 r. 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie 
zmiany granic miasta Czaplinka polegającej na przyłączeniu do terenu miasta części 
miejscowości Niwka i ustalenia wzoru protokołu zawierającego wyniki z przeprowadzonych 
konsultacji. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn.zm.) oraz § 5 ust.3 3 uchwały Nr XLIII/389/22 Rady 
Miejskiej w Czaplinku z dnia 24 lutego 2022 r. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami 
w sprawie zmiany granic miasta Czaplinka polegającej na przyłączeniu do terenu miasta części 
miejscowości Niwka (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 953) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. 
1. Powołuje się komisję do spraw przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Czaplinka 

oraz Niwki zwaną dalej Komisją, w przedmiocie zmiany granic Miasta Czaplinka. 
2. Ustala się następujący skład Komisji: 

1) Przewodnicząca - Marcelina Mastalisz - Sekretarz Gminy Czaplinek 
2) Zastępca Przewodniczącej - Kamila Rodak - Szydłowska- Kierownik Referatu 

Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, 
3) Członek: Izabela Kolczyńska - Podinspektor ds. budownictwa i planowania 

przestrzennego, 
4) Członek Mieczysław Smyk - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i 

Ochrony Środowiska, 
5) Członek Anna Kwacz - Podinspektor ds. gospodarki komunalnej i samorządów 

wiejskich. 

§ 2. 
Do zadań komisji należy analiza zebranych ankiet oraz sporządzenie protokołu 
z przeprowadzonych czynności obejmujących w szczególności: 

1) sprawdzenie poprawności wypełnienia formularzy ankiet; 
2) ustalenie wyników konsultacji w podziale na jednostki pomocnicze gminy 

uwzględniając liczbę osób uprawnionych do głosowania, liczbę osób, które wzięły 
udział w konsultacjach, oraz liczbę oddanych głosów popierających, przeciwnych 
i wstrzymujących się. 

§3 
Sporządzony podpisany protokół zostanie przedstawiony Burmistrzowi Czaplinka w terminie 
7 dni od dnia zakończenia konsultacji. 

§4 
Komisja wykonuje czynności w obecności co najmniej połowy jej składu. 

§5 
Wzór protokołu zawierającego wyniki z przeprowadzonych konsultacji określa załącznik do 
niniejszego zarządzenia. 



§ 6. 
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Czaplinek. 

§7 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

BURMISTRZ CZAPLINKA 

M,re;,,.,,.wó" 



załącznik do zarządzenia Nrb.,! /2022 
Burmistrza Czaplinka 
z dnia 5 maja 2022 r. 

Protokół 
zawierający wyniki konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcami Czaplinka oraz 

mieszkańcami Niwki w przedmiocie zmiany granic Miasta Czaplinka. 

1. Podstawa prawna konsultacji: 
uchwały Nr XLIIl/389/22 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 24 lutego 2022 r. 
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmiany granic miasta Czaplinka 
polegającej na przyłączeniu do terenu miasta części miejscowości Niwka (Dz. U. Woj. 
Zachodniopomorskiego poz. 953) 

2. Konsultacje przeprowadzono w okresie: od 12 maja 2022 r. do 9 czerwca 2022 r. 
1) liczba mieszkańców Czaplinka uprawnionych do udziału w konsultacjach: , 
2) liczba mieszkańców Sołectwa Niwka uprawnionych do udziału w konsultacjach , 
3) liczba mieszkańców Czaplinka, którzy wzięli udział w konsultacjach: , 
4) liczba mieszkańców Sołectwa Niwka, którzy wzięli udział w konsultacjach: . 

3. Komisja po sprawdzeniu ankiet konsultacyjnych, na podstawie złożonych w nich 
podpisów, ustaliła, co następuje: 

Na pytanie: ,,Czy jest Pani/Pan za włączeniem części miejscowości Niwka do 
miasta Czaplinka?": 

a) odpowiedzi „Jestem za" udzieliło . 
b) odpowiedzi „Jestem przeciw" udzieliło . 
c) odpowiedzi „Wstrzymuję się" udzieliło . 

4. Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. 

Podpisy członków Komisji: 

1. Przewodnicząca - Marcelina Mastalisz . 
2. Zastępca Przewodniczącej - Kamila Rodak - Szydłowska, . 
3. Członek: Izabela Kolczyńska, . 
4. Członek Mieczysław Smyk, . 
5. Członek Anna Kwacz, . 

Czaplinek, dnia . 
Zatwierdzam : 


