
ZARZĄDZENIE NR 76/2022 
WÓJTA GMINY KOŚCIAN 

z dnia 5 grudnia 2022 r. 

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektów statutów sołectw. 

Na podstawie §4 ust. 2 Uchwały Nr XXIII/301/17 Rady Gminy Kościan z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie: 
zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r., poz. 1073), zgodnie 
z postanowieniami Uchwały Nr XXXVIII/475/22 Rady Gminy Kościan z dnia 28 października 2022 r. w sprawie: 
przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektów statutów sołectw (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 
z 2022 r., poz. 8067 ze zm.), zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1.  Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych w przedmiocie projektów statutów sołectw, 
w formie zgłaszania uwag na piśmie. Projekty statutów sołectw dostępne są na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Gminy Kościan www.bip.gminakoscian.pl, w zakładce: organy władzy publicznej/Wójt/Rejestr 
zarządzeń/2022 rok/Zarządzenie Nr 76/2022 z dnia 05.12.2022 r. 

2. Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców na temat projektów statutów sołectw. 

3. Konsultacje mają zasięg gminny. 

4. Konsultacje odbędą się w dniach 07.12.2022 r. – 14.12.2022 r. 

5. Zgłaszanie uwag na piśmie odbywa się za pomocą formularza konsultacyjnego. Wzór formularza 
konsultacyjnego stanowi Załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

6. Wypełniony formularz konsultacyjny należy złożyć w Urzędzie Gminy Kościan. 

7. Obsługę organizacyjno – techniczną przeprowadzanych konsultacji zapewnia Biuro Rady Urzędu Gminy 
Kościan. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Kościan. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez 
rozplakatowanie w sołectwach, umieszczenie na stronie internetowej Gminy Kościan, stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Gminy Kościan oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kościan. 

 

  
 

Wójt Gminy Kościan 
 
 

Andrzej Przybyła 
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Załącznik do Zarządzenia Nr 76/2022

Wójta Gminy Kościan

z dnia 5 grudnia 2022 r.

Formularz zgłaszania uwag na piśmie
do projektów statutów sołectw

1. Imię i nazwisko:

…………………………………………………………………………………………...

2. Adres:

…………………………………………………………………………………………...

3. Uwagi do projektu statutu sołectwa: (podać nazwę sołectwa)

…………………………………………………………………………………………...

UWAGI:

Lp.
Wskazanie konkretnego §,

ustępu i punktu w analizowanym
dokumencie

Uwaga Uzasadnienie

1.

2.

3.

4.

Data i czytelny podpis osoby składającej formularz:

…………………………………………………………...
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