
I N F O R M A C J A
Wojta Gminy Krzyzanow

z dnia 17 Iipca2015 r.

o wynikach przeprowadzonych konsultacji z mieszkancami dotycz^cych
projektow statutow soiectw

Zgodnie z uchwala, nr IV/37/2015 Rady Gminy Krzyzanow z dnia 15 maja 2015 r. w

sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkancami Gminy Krzyzanow, Wojt

Gminy zarzqdzeniem nr 58/OG/2015 z dnia 3 lipca 2015 r. zarzajiztt przeprowadzenie

konsultacji spolecznych w zakresie zaopiniowania projektow statutow soiectw Gminy

Krzyzanow: Goliszew, Julianow, Kaszewy Dworne, Kaszewy-Kolonia, Kaszewy Tarnowskie,

Krzyzanow, Krzyzanowek, Ktery, Kuchary, Le.ki Koscielne, Malewo, Marcinow, Micin,

Mlogoszyn, Nowe Ktery, Pawtowice, Psurze, Rozanowice, Rustow, Rybie, Siemienice,

Siemieniczki, Sokol, Stefanow, Waly, Wierzyki, Wiadyslawow, Wojciechowice, Wyreby

Siemienickie, Zlotniki, Zakowice.

Konsultacje mialy na celu poznanie opinii mieszkaricow, co do opracowanych projektow

uchwal. Zawiadomienie o czasie trwania, miejscu i sposobie przeprowadzenia konsultacji

byto podane do publicznej wiadomosci w dniu 3 lipca 2015 r., tj. 7 dni przed rozpocz^ciem

konsultacji poprzez umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu

Gminy Krzyzanow oraz umieszczenie informacji na tablicy ogloszeri w Urzedzie Gminy

Krzyzanow.

Konsultacje odbyly si? w okresie od 10 lipca 2015 r. do 16 lipca 2015 r. Zostaty one

przeprowadzone w formic przyjmowania opinii i wnioskow mieszkaricow soiectw do

projektow statutow soiectw. Wypelnione formularze zawieraji^ce opinie i wnioski,

mieszkancy mogli skladac do dnia 16 lipca 2015 r. w Urzetizie Gminy (droga^ pocztowa^ ba^dz

osobiscie) lub poczt^ elektroniczna^ na adres: krzvzanowl@wp.pl - w postaci skanu

formularza.

Projekty statutow soiectw udostepnione byly do publicznego wglajiu w okresie konsultacji w

Urzedzie Gminy (Biuro Rady Gminy) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji

Publicznej Gminy Krzyzanow - zakladka ,,konsultacje spoleczne" - ,,statuty soiectw".

We wskazanym terminie nie wplynaj zaden wniosek/opinia mieszkaricow dotyczaca tresci

projektow statutow soiectw.

Maja^c na uwadze powyzsze, projekty statutow zostana^ przekazane Radzie Gminy Krzyzarjow

celem podjecia uchwal w sprawie uchwalenia statutow sotectwom Gminy Krzyzanow.

mgr inz. Tr>masz Makubowski


