
OBWIESZCZENIE Nr RO.0050.22.2023 

WÓJTA GMINY SIENNICA 

z dnia 17 lutego 2023 roku 

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Siennica w sprawie 

nadania miejscowości Siennica statusu miasta 

 

Na podstawie Uchwały Nr LIV.0007.448.2023 Rady Gminy w Siennicy z dnia 26 stycznia 

2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Siennica 

w sprawie nadania miejscowości Siennica statusu miasta (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2023 

r. poz. 1414) w związku z Zarządzeniem Nr RO.0050.21.2023 Wójta Gminy Siennica z dnia 

17 lutego 2023, ogłasza się, co następuje: 

 

§ 1. 

Konsultacje społeczne dotyczące nadania miejscowości Siennica statusu miasta zostaną 

przeprowadzone w dniach od 20 lutego 2023 r. do 3 marca 2023 r. 

 

§ 2. 

1. Konsultacje odbędą się w formie pisemnej ankiety konsultacyjnej zgodnie ze wzorem 

określonym uchwałą Nr LIV.0007.448.2023 Rady Gminy w Siennicy z dnia  26 stycznia 

2023 roku. 

2. W ramach konsultacji mieszkańcy wyrażą swoja opinię poprzez postawienie znaku "X" w 

odpowiedniej kratce pod napisem: 

1) "TAK" - jestem za nadaniem statusu miasta miejscowości Siennica 

2) "NIE" - jestem przeciw nadaniu statusu miasta miejscowości Siennica 

3) "WSTRZYMUJĘ SIĘ". 

3. Każdy mieszkaniec Gminy Siennica biorący udział w konsultacjach, może wyrazić swoją 

opinię w sprawie tylko jeden raz. 

 

§ 3. 

Ankiety konsultacyjne będą udostępnione mieszkańcom gminy:  

1) w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Siennicy, 05-332 Siennica                        

ul. Mińska 33,  

2) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy  

3) na stronie internetowej: www.ugsiennica.pl 

 

§ 4. 

Wypełnione ankiety konsultacyjne należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Siennicy, w terminie 

określonym w § 1  w następujący sposób: 

1) złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Siennicy, 05-332 Siennica          

ul. Mińska 33  

2) przesłać podpisaną profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym za pomocą 

Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej  (ePUAP) na adres: 

/bqycn0677c/skrytka. 

§ 5. 

Obwieszczenie podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez umieszczenie na tablicach 

ogłoszeń we wszystkich sołectwach Gminy Siennica oraz na stronie internetowej Urzędu 

Gminy. 

         Wójt Gminy Siennica 

           /-/ 

             Stanisław Duszczyk 

http://www.ugsiennica.pl/

