
ZARZĄDZENIE NR  42/OG/2018 

WÓJTA GMINY KRZYŻANÓW 

 

z dnia 31 lipca 2018 r.  

 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących 

zmiany statutów sołectw 

 

 

        Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz uchwały Nr 

IV/37/2015 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Krzyżanów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego    

poz. 2461 oraz z 2016 r. poz. 4336) Wójt Gminy Krzyżanów zarządza, co następuje: 

        § 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami w sprawie zmiany 

statutów sołectw Gminy Krzyżanów: Goliszew, Julianów, Kaszewy Dworne, Kaszewy-

Kolonia, Kaszewy Tarnowskie, Krzyżanów, Krzyżanówek, Ktery, Kuchary, Łęki Kościelne, 

Malewo, Marcinów, Micin, Młogoszyn, Nowe Ktery, Pawłowice, Psurze, Różanowice, 

Rustów, Rybie, Siemienice, Siemieniczki, Sokół, Stefanów, Wały, Wierzyki, Władysławów, 

Wojciechowice, Wyręby Siemienickie, Złotniki, Żakowice. 

        2. Celem konsultacji jest zasięgnięcie opinii mieszkańców w sprawie zmiany statutów 

sołectw. 

        § 2. 1. Konsultacje mają zasięg lokalny – dotyczą mieszkańców danego sołectwa. 

        2. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy zamieszkali na obszarze 

danego sołectwa.  

        § 3. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 8 sierpnia 2018 r. do 14 

sierpnia 2018 r. 

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

będzie podane do publicznej wiadomości co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem konsultacji 

poprzez:  

1) umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krzyżanów;   

2) umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krzyżanów. 

        § 4. Zmiany statutów sołectw udostępnione będą do publicznego wglądu w okresie 

konsultacji w: 

1) Urzędzie Gminy - Biuro Rady Gminy; 

2) na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krzyżanów – zakładka 

„konsultacje społeczne” – „zmiana statutów sołectw”. 

         § 5. 1. Konsultacje będą przeprowadzone w formie przyjmowania opinii i wniosków  

mieszkańców sołectw do zmiany statutów sołectw: 

1) w Urzędzie Gminy Krzyżanów – drogą pocztową bądź osobiście; 

2) pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@krzyzanow.pl – skan formularza.  

        2. Wzór formularza do składania opinii i wniosków do zmiany statutu sołectwa stanowi 

załącznik do niniejszego zarządzenia. 

mailto:sekretariat@krzyzanow.pl


         § 6. 1. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie będą wiążące dla organów 

Gminy. 

         2. Wyniki konsultacji zostaną przekazane Radzie Gminy oraz do wiadomości publicznej 

poprzez: 

1) umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krzyżanów: 

2) umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krzyżanów. 

         § 7. Wykonanie zarządzenia powierza się insp. ds. samorządu i promocji gminy. 

         § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

                                                                                          

                                                                                                            Wójt 

                                                                                         mgr inż. Tomasz Jakubowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        Załącznik 
                                                                                                               do zarządzenia nr 42/OG/2018 

                                                                                                               Wójta Gminy Krzyżanów 

                                                                                                               z dnia 31.07.2018 r.  

 

Formularz 

do składania opinii i wniosków do zmiany statutu sołectwa 

 
1. Dokument podlegający konsultacji: 

Zmiana Statutu sołectwa 

…………………………………………………………… 

 

2. Imię i nazwisko osoby składającej formularz: 

……………………………………………………………………………... 

 

3. Adres: 

……………………………………………………………………………... 

 

4. Telefon/e-mail: 

……………………………………………………………………………... 

 

5. Zgłaszane opinie i wnioski: 

 

Lp. Treść opinii i wniosku  Uzasadnienie 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Podpis (czytelny) osoby składającej formularz: 

…………………………………………………………………………… 

                                                                                                                          

                                                                                                                             Wójt 

                                                                                   mgr inż. Tomasz Jakubowski 


