
ZARZĄDZENIE NR 50/2020 

WÓJTA GMINY GNIEZNO 

z dnia 31 lipca 2020 r. 

w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami gminy konsultacji społecznych  

projektów statutów sołectw Gminy Gniezno 

Na podstawie art. 5a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz uchwały Nr XIX/129/2019 Rady Gminy Gniezno                              

z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z 

mieszkańcami Gminy Gniezno, zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektów statutów sołectw 

Gminy Gniezno i statutu osiedla:  

1) Projekt statutu sołectwa Braciszewo 

2) Projekt statutu sołectwa Dalki 

3) Projekt statutu sołectwa Dębówiec 

4) Projekt statutu sołectwa Ganina 

5) Projekt statutu sołectwa Goślinowo 

6) Projekt statutu sołectwa Jankowo Dolne 

7) Projekt statutu sołectwa Kalina 

8) Projekt statutu sołectwa Krzyszczewo 

9) Projekt statutu sołectwa Lubochnia 

10) Projekt statutu sołectwa Lulkowo 

11) Projekt statutu sołectwa Mączniki 

12) Projekt statutu sołectwa Mnichowo 

13) Projekt statutu sołectwa Modliszewko 

14) Projekt statutu sołectwa Modliszewo 

15) Projekt statutu sołectwa Napoleonowo 

16) Projekt statutu sołectwa Obora 

17) Projekt statutu sołectwa Obórka 

18) Projekt statutu sołectwa Osiniec 

19) Projekt statutu sołectwa Piekary 

20) Projekt statutu sołectwa Pyszczyn 

21) Projekt statutu sołectwa Pyszczynek 

22) Projekt statutu sołectwa Skiereszewo 

23) Projekt statutu sołectwa Strzyżewo Kościelne 

24) Projekt statutu sołectwa Strzyżewo Paczkowe 

25) Projekt statutu sołectwa Strzyżewo Smykowe 



26) Projekt statutu sołectwa Szczytniki Duchowne 

27) Projekt statutu sołectwa Wełnica 

28) Projekt statutu sołectwa Wierzbiczany 

29) Projekt statutu sołectwa Wola Skorzęcka 

30) Projekt statutu sołectwa Zdziechowa 

31) Projekt statutu osiedla Łabiszynek  

 

2. Projekty statutów wymienione  w ust 1, pkt 1-31, będące przedmiotem konsultacji, stanowią 

załączniki od nr 1 do nr 31 do niniejszego zarządzenia.  

3. Przeprowadzenie konsultacji w sprawie projektów statutów ma na celu zebranie uwag, 

wniosków i opinii mieszkańców Gminy Gniezno w sprawie projektów statutów wymienionych 

w ust.1, pkt 1-31.  

 

§ 2 

Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 17 sierpnia 2020 r. do 18 września 2020 r.  

 

§ 3 

Konsultacje przeprowadza się w formie: 

1. Udostępnienie w wersji elektronicznej do publicznego wglądu projektów dokumentów                           

o których mowa w § 1 ust. 1, pkt. 1-31   

1) w Biuletynie Informacji Publicznej (http://www.urzadgminy.gniezno.pl/bip.html) 

2) na stronie internetowej Gminy Gniezno http://www.urzadgminy.gniezno.pl/ 

(aktualności) 

2. Udostępnienie w wersji drukowanej do publicznego wglądu projektów dokumentów, o których 

mowa w § 1 ust. 1, pkt. 1-31 u sołtysów poszczególnych sołectw.  

 

§ 4 

1.Uwagi należy zgłaszać na dostępnym formularzu – ankiecie konsultacyjnej, poprzez wskazanie 

konkretnych propozycji zmian w treści projektów statutów, uzupełnień i doprecyzowania 

zapisów.   

2. Ankieta konsultacyjna w wersji elektronicznej dostępna będzie: 

1) w BIP Urzędu Gminy Gniezno: 

2) na stronie internetowej Gminy Gniezno 

3. Ankieta konsultacyjna w wersji drukowanej dostępna będzie u Sołtysa danego sołectwa. 

4. Ankietę konsultacyjną należy przesłać: 

1) drogą elektroniczną na adres: sekretariat@urzadgminy.gniezno.pl                      

lub 

2) złożyć w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Gniezno, Al. Reymonta 9-11. 

 

http://www.urzadgminy.gniezno.pl/bip.html
http://www.urzadgminy.gniezno.pl/


§ 5 

1.Zasięg konsultacji społecznych:  

1) Projekt statutu sołectwa Braciszewo – osoby zameldowane na terenie sołectwa 

Braciszewo, 

2) Projekt statutu sołectwa Dalki – osoby zameldowane na terenie sołectwa Dalki 

3) Projekt statutu sołectwa Dębówiec – osoby zameldowane na terenie sołectwa Dębówiec 

4) Projekt statutu sołectwa Ganina – osoby zameldowane na terenie sołectwa Ganina 

5) Projekt statutu sołectwa Goślinowo – osoby zameldowane na terenie sołectwa Goślinowo 

i Winiary Wieś 

6) Projekt statutu sołectwa Jankowo Dolne – osoby zameldowane na terenie sołectwa 

Jankowo Dolne i Jankówko 

7) Projekt statutu sołectwa Kalina -– osoby zameldowane na terenie sołectwa Kalina 

8) Projekt statutu sołectwa Krzyszczewo – osoby zameldowane na terenie sołectwa 

Krzyszczewo 

9) Projekt statutu sołectwa Lubochnia – osoby zameldowane na terenie sołectwa Lubochnia 

10) Projekt statutu sołectwa Lulkowo – osoby zameldowane na terenie sołectwa Lulkowo 

11) Projekt statutu sołectwa Mączniki – osoby zameldowane na terenie sołectwa Mączniki 

12) Projekt statutu sołectwa Mnichowo – osoby zameldowane na terenie sołectwa 

Mnichowo 

13) Projekt statutu sołectwa Modliszewko – osoby zameldowane na terenie sołectwa 

Modliszewko  

14) Projekt statutu sołectwa Modliszewo– osoby zameldowane na terenie sołectwa 

Modliszewo 

15) Projekt statutu sołectwa Napoleonowo – osoby zameldowane na terenie sołectwa 

Napoleonowo  

16) Projekt statutu sołectwa Obora– osoby zameldowane na terenie sołectwa Obora 

17) Projekt statutu sołectwa Obórka – osoby zameldowane na terenie sołectwa Obórka 

18) Projekt statutu sołectwa Osiniec – osoby zameldowane na terenie sołectwa Osiniec 

19) Projekt statutu sołectwa Piekary – osoby zameldowane na terenie sołectwa Piekary 

20) Projekt statutu sołectwa Pyszczyn – osoby zameldowane na terenie sołectwa Pyszczyn 

21) Projekt statutu sołectwa Pyszczynek – osoby zameldowane na terenie sołectwa 

Pyszczynek 

22) Projekt statutu sołectwa Skiereszewo – osoby zameldowane na terenie sołectwa 

Skiereszewo 

23) Projekt statutu sołectwa Strzyżewo Kościelne – osoby zameldowane na terenie sołectwa 

Strzyżewo Kościelne 

24) Projekt statutu sołectwa Strzyżewo Paczkowe – osoby zameldowane na terenie sołectwa 

Strzyżewo Paczkowe 



25) Projekt statutu sołectwa Strzyżewo Smykowe – osoby zameldowane na terenie sołectwa 

Strzyżewo Smykowe 

26) Projekt statutu sołectwa Szczytniki Duchowne – osoby zameldowane na terenie 

sołectwa Szczytniki Duchowne 

27) Projekt statutu sołectwa Wełnica – osoby zameldowane na terenie sołectwa Wełnica  

28) Projekt statutu sołectwa Wierzbiczany – osoby zameldowane na terenie sołectwa 

Wierzbiczany 

29) Projekt statutu sołectwa Wola Skorzęcka – osoby zameldowane na terenie sołectwa 

Wola Skorzęcka 

30) Projekt statutu sołectwa Zdziechowa – osoby zameldowane na terenie sołectwa 

Zdziechowa 

31) Projekt statutu osiedla Łabiszynek – osoby zameldowane na terenie sołectwa 

Łabiszynek 

 

§ 6 

Wyniki konsultacji zostaną upublicznione na stronie internetowej Gminy Gniezno,                         

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gniezno.  

  

§ 7 

Odpowiedzialną za merytoryczny zakres przedmiotowych konsultacji oraz koordynację zadań                           

z zakresu działań informacyjnych i technicznych jest pani Hanna Wrzaskowska, Sekretarz 

Urzędu Gminy Gniezno, tel. 614245765, email: h.wrzaskowska@urzadgminy.gniezno.pl 

 

§ 8 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

 

§ 9 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


