
UCHWAŁA NR 27/IV/2019
RADY GMINY CZERWIŃSK NAD WISŁĄ

z dnia 25 stycznia 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Czerwińsk nad Wisłą 
w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Czerwińsk nad Wisłą

Na podstawie art. 4 ust. 2, art. 4b ust. 1 pkt 1, art. 5a ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy Czerwińsk nad Wisłą 
uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Czerwińsk nad Wisłą 
w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Czerwińsk nad Wisłą.

§ 2. Konsultacje przeprowadzone zostaną w dniach od 11 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. 
w poszczególnych sołectwach zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie bezpośredniej poprzez wypełnienie karty do głosowania 
przez mieszkańców Gminy Czerwińsk nad Wisłą według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały.

§ 4. O terminie oraz sposobie przeprowadzenia konsultacji mieszkańcy Gminy Czerwińsk nad Wisłą 
zostaną zawiadomieni poprzez ogłoszenia na tablicach ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu Gminy.

§ 5. 1. Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji Wójt Gminy Czerwińsk nad Wisłą przedstawi Radzie 
Gminy Czerwińsk nad Wisłą wyniki konsultacji.

2. Zbiorcze wyniki konsultacji zostaną przekazane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie 
informacji w tym zakresie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwińsk nad Wisłą.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Czerwińsk nad Wisłą
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Id: C91B6B4B-ACA3-48B8-AB5E-533CAF671731. Podpisany Strona 1



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 27/IV/2019 Rady Gminy Czerwińsk nad Wisłą z dnia 25 stycznia 

2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy 

Czerwińsk nad Wisłą w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Czerwińsk nad 

Wisłą  

 

Wykaz sołectw i nazw miejscowości wchodzących w skład danego Sołectwa, znajdujących się na 

terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą: 

 

Lp.  Nazwa Sołectwa Nazwa miejscowości 

wchodzących w skład 

Sołectwa 

1. Chociszewo Chociszewo 

2. Czerwińsk nad Wisłą Czerwińsk nad Wisłą 

3. Garwolewo Garwolewo 

4. Gawarzec Dolny Gawarzec Dolny 

5. Gawarzec Górny Gawarzec Górny 

6. Goworowo Goworowo 

7. Goławin Goławin 

8. Grodziec Grodziec 

9. Janikowo Janikowo 

10. Karnkowo Karnkowo 

11. Komsin Komsin 

12. Kuchary - Skotniki Kuchary - Skotniki 

13. Miączyn Miączyn 

14. Miączynek Miączynek 

15. Nieborzyn Nieborzyn 

16. Nowe Przybojewo Nowe Przybojewo 

17. Nowe Radzikowo Nowe Radzikowo 

18. Nowy Boguszyn Nowy Boguszyn 

19. Osiek Osiek 

20. Parlin Parlin 

21. Radzikowo Scalone Radzikowo Scalone 

22. Raszewo Dworskie Raszewo Dworskie 

23. Raszewo Włościańskie Raszewo Włościańskie 

24. Roguszyn Roguszyn 

25. Sielec Sielec 

26. Stare Przybojewo Stare Przybojewo 

27. Stare Radzikowo Stare Radzikowo 

28. Stary Boguszyn Stary Boguszyn 

29. Stobiecin Stobiecin 

30. Wilkowuje Wilkowuje 

31. Wilkówiec Wilkówiec 

32. Wola  Wola  

33. Wychódźc Wychódźc 

34. Wólka Przybójewska Wólka Przybójewska 

35. Zarębin Zarębin 

36. Zdziarka Zdziarka 

37. Łbowo Łbowo 
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Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 27/IV/2019 Rady Gminy Czerwińsk nad Wisłą z dnia 25 stycznia 

2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy 

Czerwińsk nad Wisłą w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Czerwińsk nad 

Wisłą 

 

 
 

Konsultacje z mieszkańcami Gminy Czerwińsk nad Wisłą w sprawie nadania statusu miasta miejscowości 

Czerwińsk nad Wisłą przeprowadzone w dniach ………………………………… w Sołectwie 

………………………………………………… . 

 

KARTA GŁOSOWANIA 

 

 

……………………………………………..   ………………………………………… 
Imię i Nazwisko*      

 

 

       ………………………………………… 
       Adres zamieszkania* 

 

Czy jest Pan/Pani za nadaniem statusu miasta miejscowości Czerwińsk nad Wisłą ? 

□ „TAK” – jestem za nadaniem statusu miasta miejscowości Czerwińsk nad Wisłą. 

□    „NIE” – jestem przeciwny nadaniu statusu miasta miejscowości Czerwińsk nad Wisłą. 

□ „WSTRZYMUJE SIĘ” – wstrzymuje się od podjęcia decyzji w przedmiotowej sprawie. 

 
Głosować można tylko na jedną z powyższych odpowiedzi, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się 

w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce znajdującej się z lewej strony. 

Przyczyną nieważności głosu jest: 

- postawienie znaku „X” w kratce przy więcej niż jednej odpowiedzi; 

- niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce; 

- niewypełnienie karty do głosowania danymi umożliwiającymi identyfikację osoby oddającej głos (znakiem „*” 

zaznaczono rubryki obowiązkowe do wypełnienia) 

 

 

 

        …………………………………… 

         (podpis)* 
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UZASADNIENIE

Czerwińsk nad Wisłą był dawniej miastem, a ściślej mówiąc dwoma miastami (starsze biskupie ku
wschodowi z końca XIV wieku i młodsze na zachodzie, klasztorne z XVI wieku). W 1869 r.
miejscowości zabrano prawa miejskie, i przyłączono ją do Gminy Sielec. Był to odwet władz Rosji
carskiej za patriotyzm mieszkańców i ich aktywny udział w powstaniu styczniowym. Od kilku lat
różne środowiska Czerwińska nad Wisłą poruszały temat dotyczący odzyskania praw miejskich.
Inicjatorem tych działań była Fundacja Rozwoju Czerwińska, Sołectwo Czerwińsk nad Wisłą oraz
liczni mieszkańcy. W 2009 roku zebrano około 300 podpisów pod dokumentem popierającym
odzyskanie praw miejskich przez mieszkańców Czerwińska nad Wisłą. O tym, że Czerwińsk nad
Wisłą był miastem wiemy z licznych dokumentów oraz przekazów historycznych. Wiemy również,
że wiele miasteczek które utraciły prawa miejskie zabrane w okresie zaborów odzyskały te prawa,
nadane niegdyś przez władców i królów polskich. Przykładem są miejscowości Koszyce,
Opatowiec i Pacanów które odzyskały prawa miejskie z dniem 1 stycznia 2019 roku. Są one pod
wszystkimi względami podobne do Czerwińska nad Wisłą. Społeczności lokalne w tych Gminach
włożyły dużo wysiłku w odzyskanie praw miejskich. Również w Czerwińsku nad Wisłą odzyskanie
praw miejskich jest możliwe, przemawiają za tym kryteria które w większości jako miejscowość
spełniamy. Głęboko w świadomości ludzi drzemie fakt odzyskania praw miejskich, mieszkańcy nie
zapomnieli o tym, że Czerwińsk nad Wisłą przez prawie pięć wieków był miastem. Odzyskanie
praw miejskich nie będzie możliwe bez zaangażowania lokalnej społeczności, która jak pokazują
konsultacje z 2009 jest tym faktem zainteresowana. Uruchomienie procedury odzyskania praw
miejskich nie będzie możliwe w przypadku braku poparcia ze strony samorządu, który oprócz
mieszkańców jest głównym opiniodawcą w tej sprawie. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm), zwana
dalej UOSG, Rada Ministrów w drodze rozporządzenia nadaje gminie lub miejscowości status
miasta i ustala jego granicę. W myśl zapisów art. 4b ust. 1 pkt 1 UOSG wydanie rozporządzenia
Rady Ministrów, na wniosek Rady Gminy wymaga wniosku Rady Gminy poprzedzonego
przeprowadzeniem przez tę radę konsultacji z mieszkańcami, wraz z uzasadnieniem oraz
niezbędnymi dokumentami, mapami i informacjami potwierdzającymi zasadność wniosku. Na
podstawie art. 5a ust. 1 i 2 UOSG, w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach
ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami
gminy. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa uchwała Rady
Gminy. W myśl zapisów art. 40 ust. 1 UOSG gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa
miejscowego obowiązujących na obszarze gminy, na podstawie upoważnień ustawowych.
Nadanie statusu miasta nie wpłynie na:

1. Wysokość podatków – wysokość stawek podatku określa Rada Gminy w drodze uchwały,
nieżalenie od statusu gminy.

2. Dodatek wiejski dla nauczycieli – dodatek wiejski – prawo do uprawnień socjalnych
posiada zarówno nauczyciel zatrudniony na terenie wiejskim, jak również zatrudniony w
mieście liczącym do 5 tys. mieszkańców na terenie gminy, w której położona jest szkoła.

3. Stypendia dla uczniów, subwencja oświatowa – nie zmienią się zasady ustalania
stypendiów jak również zasady ustalania subwencji. Stypendium szkolne może otrzymać
uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na
osobę w rodzinie. Ustawodawca nie uzależnia przyznania stypendium od miejsca
zamieszkania. Zasady ustalania subwencji oświatowej również nie ulegają zmianie. W
obecnym stanie prawnym ustalana jest na podobnych zasadach na terenach wiejskich i
miastach do 5 tys. mieszkańców.

4. Liczba radnych – nieżalenie od statusu gminy w gminach do 20 tys. mieszkańców wybiera
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sie 15 radnych.
5. Aplikowanie o środki finansowe z Unii Europejskiej – gminy miejsko – wiejskie mogą

aplikować o identyczne środki finansowe jak gminy wiejskie.
6. Dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych – warunkiem otrzymania dopłat bezpośrednich

jest posiadanie gospodarstwa rolnego nieżalenie od jego położenia.
7. Podatek rolny - opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty mające w ewidencji

gruntów status użytku rolnego niezależnie od tego, czy są one położone na terenie miasta
czy wsi. Stawki podatku rolnego uchwalane są prze Radę Gminy na podstawie komunikatu
Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą
do ustalenia wysokości podatku rolnego na dany rok podatkowy.

8. Obwody wyborcze – bez zmian.
9. Wymiana dowodów osobistych - zmiana nazwy organu wydającego dowód osobisty nie

powoduje konieczności wymiany dotychczasowego dowodu osobistego.
10. Przedterminowe wybory radnych i burmistrza - w związku z uzyskaniem statusu miasta

nie przeprowadza się przedterminowych wyborów organów gminy.
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