
UCHWAŁA NR VI/39/2019
RADY GMINY BOGORIA

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących utworzenia nowego sołectwa Rogoźno wydzielonego 
z istniejącego sołectwa Moszyny

Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 
2018 r., poz. 994, z późn. zm.) oraz § 8 Statutu Gminy Bogoria uchwalonego Uchwałą Nr VI/45/2003 Rady 
Gminy Bogoria z dnia 26 czerwca 2003 roku (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2003 r., Nr 216, 
poz. 2005 z późn. zm.)

Rada Gminy w Bogorii uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami sołectwa Moszyny.

§ 2. Cel i przedmiot przeprowadzenia konsultacji społecznych: poznanie opinii mieszkańców sołectwa 
dotyczącej podziału sołectwa Moszyny i utworzenia nowego Sołectwa Rogoźno w skład, którego wchodziłyby 
miejscowości Rogoźno, Góry Moszyńskie, Barabaszówka.

§ 3. Termin i miejsce konsultacji zostanie ustalone w Zarządzeniu Wójta Gminy najpóźniej do 15 kwietnia 
2019 r.

§ 4. Konsultacje przeprowadzone zostaną na zebraniu wiejskim w formie bezpośredniej z wykorzystaniem 
formularzy ankietowych według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. O wynikach konsultacji Wójt Gminy Bogoria poinformuje Radę Gminy na najbliższej sesji.

§ 6. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bogoria.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego oraz zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na 
tablicy ogłoszeń w sołectwie Moszyny i w siedzibie Urzędu Gminy w Bogorii.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Stobnicka
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/39/2019 

       Rady Gminy Bogoria 

z dnia 28 lutego 2019 r. 

 

ANKIETA KONSULTACYJANA 

 

Celem konsultacji społecznych jest: 

Poznanie opinii mieszańców w sprawie podziału sołectwa Moszyny i utworzenia nowego 

sołectwa Rogoźno. 

 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………….. 

 

1. Czy jest Pan/Pani za podziałem sołectwa Moszyny i utworzeniem nowego sołectwa 

Rogoźno w skład, którego wchodziłyby miejscowości Rogoźno, Góry Moszyńskie, 

Brabaszówka? 

 jestem za  

 jestem przeciw 

 wstrzymuję się 

    

 

………………………….     …………………………………… 

(pieczęć urzędu gminy)     (własnoręczny podpis mieszkańca) 

 

 

Pouczenie: 

Proszę wstawić znak „x” w kratce z lewej strony odpowiadającej wybranej jednej odpowiedzi. 

Postawienie znaku „x” w dwóch lub trzech kratkach lub nie postawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje 

nieważność odpowiedzi na to pytanie. 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, dobrowolnie podanych zawartych w 

niniejszym formularzu dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem konsultacji w sprawie utworzenia nowego sołectwa 

Rogoźno wydzielonego z istniejącego sołectwa Moszyny 

……………………… 

(podpis) 
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Klauzula informacyjna RODO 

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że: 

1) Administratorem Pana/i danych osobowych jest Urząd Gminy w Bogorii z siedzibą w Bogorii ul. Opatowska 

13, 28-210 Bogoria, reprezentowany przez Wójta Gminy – Marcina Adamczyka 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych 

Centrum Zabezpieczeń Informacji Sylwester Cieśla 

ul. Wapiennikowa 2 lok. 4, 25-112 Kielce 

email.: iod@czi24.pl 

3) Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji w sprawie utworzenia nowego 

sołectwa Rogoźno wydzielonego z istniejącego sołectwa Moszyny. 

4) Podstawą przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda. 

5) Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych. 

6) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres wskazany do przechowywania dokumentacji 

archiwalnej. 

7) Posiada Pan/i prawo do: żądania do administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

8) Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkować  niemożliwością 

uczestnictwa w procesie realizacji/ pozostawienie bez rozpatrzenia. 

10) Pana/i dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu). 

11)  Pana/i dane nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej. 

 

……………………… 

(podpis) 
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr VI/39/2019

Rady Gminy w Bogorii

z dnia 28 lutego 2019 r.

W dniu 29 stycznia 2019 roku mieszkańcy miejscowości Rogoźno, Góry Moszyńskie i Barabaszówka
wchodzących w skład sołectwa Moszyny zwrócili się do Rady Gminy Bogoria z prośbą o utworzenie
sołectwa pod nazwą Rogoźno. Argumentując stwierdzili, że nie czują się związani z miejscowością
Moszyny oraz ich potrzeby nie są spójne z potrzebami mieszkańców Moszyn.

Ustawa o samorządzie gminnym oraz statut Gminy Bogoria dopuszczają możliwość utworzenia
jednostek pomocniczych gminy. Przy zmianie podziału gminy na sołectwa polegającej na wyodrębnieniu
z jednej jednostki pomocniczej dwóch odrębnych sołectw winny być uwzględnione naturalne
uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne. Utworzenie nowego sołectwa musi zostać
poprzedzone przeprowadzeniem konsultacji z mieszkańcami, których zbiorcze wyniki Wójt Gminy
przekaże Radzie Gminy.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały stało się zadane.
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