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Protokół 
z przeprowadzenia konsultacji społecznych  

z mieszkańcami Sołectw:  Borzymy, Nowy Jadów, Oble, Nowinki, Sulejów, 
Wyglądały i Zawiszyn w sprawie zmiany granic sołectw. 

 

W dniu 21 lutego 2014r. Wójt Gminy Jadów Zarządzeniem Nr 11/2014 ogłosił  

konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectw Borzymy, Nowy Jadów, Oble, Nowinki, 

Sulejów, Wyglądały i Zawiszyn w sprawie zmiany granic sołectw. 
 

Ogłoszenie o konsultacjach zostało zamieszczone na stronie internetowej, tablicy 

ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jadów oraz na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach.  
 

Harmonogram konsultacji przedstawiał się następująco : 

1. Sołectwo Nowy Jadów w dniu 4 marca 2014r. o godz. 17.00 w Sali Konferencyjnej  

w Urzędzie Gminy Jadów; 

2. Sołectwo Borzymy w dniu 5 marca 2014r. o godz.  17.00 w sali katechetycznej przy 

kościele w Borzymach;  

3. Sołectwo Oble i Wyglądały w dniu  6 marca 2014r. o godz. 17.00 w domu sołtysa wsi 

Oble; 

4. Sołectwo Sulejów w dniu 7 marca 2014r. o godz. 17.00 w świetlicy w Sulejowie; 

5. Sołectwo Nowinki w dniu 7 marca 2014r. o godz. 18.00 w Publicznej Szkole 

Podstawowej w Nowinkach; 

6. Sołectwo Zawiszyn w dniu 10 marca 2014r. o godz. 17.00  w świetlicy w Zawiszynie. 

7. W dniu 11 marca 2014r. mieszkańcy, którzy nie wzięli udziału w konsultacjach  

w wyznaczonym w ich sołectwie terminie mogą wyrazić swoją opinię w sali 

konferencyjnej Urzędu Gminy w Jadowie w godz. od 9.00 do 16.00. 
 

Na początku spotkań Sekretarz Gminy Robert Denis wyjaśnił przybyłym 

mieszkańcom na czym polegać ma zmiana granicy sołectwa i przedstawił mapę z obecnymi 

granicami sołectwa oraz nowy projekt graficzny. Wysłuchano uwag zebranych oraz 

wyjaśniono ich wątpliwości. 
 

Następnie rozdano zebranym ankiety, w którym mieszkańcy wyrazili swoje opinie nt. 

zmiany granicy sołectwa. Rozdano ogółem 56 szt. ankiet. Pytanie ankietowe brzmiało 

następująco „Czy jesteś za zmianą granicy sołectwa ……. (odpowiednio do sołectwa)  

w kształcie określonym na załączniku graficznym, stanowiącym załącznik do projektu zmiany 
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Uchwały Nr XXXI/222/06 Rady Gminy Jadów z dnia 16 lutego 2006r. w sprawie uchwalenia 

Statutów Sołectw Gminy Jadów”. Mieszkańcy odpowiedzieli następująco : 

1. sołectwo Nowy Jadów : na 3 wydane ankiety 3 osoby zaznaczyły odpowiedź „tak” 

2. sołectwo Borzymy : na 8 wydanych ankiet 8 osób zaznaczyło odpowiedź „tak” 

3. sołectwo Oble : na 4 wydane ankiety 4 osoby zaznaczyły odpowiedź „tak” 

4. sołectwo Wyglądały :  na 3 wydane ankiety 2 osób zaznaczyły odpowiedź „tak”, jednej 

ankiety nie zwrócono 

5. sołectwo Sulejów : na 6 wydanych ankiet 6 osób zaznaczyło odpowiedź „tak” 

6. sołectwo Nowinki : na 12 wydanych ankiet 11 osób zaznaczyło odpowiedź „tak” i 1 

osoba zaznaczyła odpowiedź „nie mam zdania” 

7. sołectwo Zawiszyn : na 20 wydanych ankiet 17 osób zaznaczyło odpowiedź „tak” i 3 

osoby zaznaczyły odpowiedź „nie mam zdania”. 
 

W dniu 11 marca 2014r. mieszkańcy, którzy nie wzięli udziału w konsultacjach  

w wyznaczonym w ich sołectwie terminie mogli wyrazić swoją opinię w sali konferencyjnej 

Urzędu Gminy w Jadowie w godz. od 9.00 do 16.00. Na konsultacje w tym terminie nikt nie 

przybył. 

 

W załączeniu protokoły z poszczególnych sołectw wraz z ankietami.  

 

Na tym protokół zakończono.  

 

 
 
 
                      Osoba odpowiedzialna                                                      Wójt 
                za przeprowadzenie konsultacji                                       Gminy Jadów 
                           Sekretarz Gminy               

                                                                    /-/Dariusz Kokoszka 
                           /-/ Robert Denis  

 

 
Protokolant : Justyna Winnicka 
 
 
 

 
 

 
Jadów, dnia 12.03.2014r. 


