
ZARZĄDZENIE NR 29/2023 

WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW  

z dnia 20  lutego 2023 r. 

 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów Statutów 

sołectw Gminy Żelazków  

 

 

Na podstawie art. 5a ust 1 i ust. 2, art. 30 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ) oraz Uchwały nr XVII/110/08 

Rady Gminy Żelazków z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie  trybu  i zasad przeprowadzania 

konsultacji  z mieszkańcami Gminy Żelazków  zarządzam, co następuje: 

§ 1. 

1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych, których przedmiotem są projekty 

Statutów Sołectw Gminy Żelazków  

2. Celem konsultacji społecznych jest zebranie od mieszkańców sołectw gminy Żelazków 

opinii, uwag i własnych propozycji do przygotowanych projektów Statutów sołectw Gminy 

Żelazków  

3. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w okresie od 21 lutego 2023 r. do 6 

marca  2023 r.  

4. Zasięg terytorialny konsultacji społecznych to teren 25 sołectw Gminy Żelazków , tj.  

Anielin, Florentyna, Borków Nowy, Borków Stary, Czartki, Dębe, Garzew, Goliszew, 

Helenów, Ilno, Janków, Kolonia Kokanin, Kokanin, Kolonia Skarszewek, Pólko, Russów, 

Skarszew, Skarszewek, Szosa Turecka, Tykadłów, Wojciechówka ,Złotniki  Wielkie, Złotniki 

Małe ,Zborów, Żelazków. 

5. W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć mieszkańcy sołectw gminy Żelazków 

wymienionych w ust. 4. 

6. Konsultacje przeprowadzone będą w formie elektronicznej i pisemnej  poprzez składanie 

uwag i opinii do projektów Statutów sołectw Gminy Żelazków  na formularzu konsultacji, który 

stanowi załącznik do zarządzenia . 

7. Projekty Statutów dla wszystkich  sołectw Gminy Żelazków oraz formularz konsultacji 

dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Żelazków( www.zelazkow.pl),  w Urzędzie 

Gminy Żelazków  w pok. nr 9   oraz u sołtysów sołectw.  

8. Wypełniony formularz można  dostarczyć osobiście do sołtysa, do siedziby  Urzędu 

Gminy w Żelazkowie, Żelazków 138+ lub odesłać drogą elektroniczną na adres email 

funduszsolecki@zelazkow.pl w terminie do 6 marca 2023  r.  

9. Opinie i uwagi złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę. 

10. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób biorących udział 

w konsultacjach. 

11. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy Żelazków  

§ 2. 

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy  Wójta Gminy Żelazków. 

 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

 

         Wójt Gminy Żelazków  

        /-/ Michał Kraszkiewicz  

http://www.zelazkow.pl/
mailto:funduszsolecki@zelazkow.pl


               Załącznik  do  

Zarządzenia Nr 29/2023 

  Wójta Gminy Żelazków  

     z dnia 20 lutego 2023  

 

 

Formularz konsultacji  

do zgłaszania uwag i opinii 

 do projektu  zmiany Statutu Jednostek  pomocniczych Gminy Żelazków  
 

 

 

1. Sołectwo ……………………………………………………………………………….. 

2. Imię i nazwisko osoby składającej formularz …………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Adres ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Opinia do projektu  statutu  sołectwa ……………………………………………………………………………………. 

l.p. Wskazanie konkretnego  §, ustępu i 
punktu  które  Państwa  zdaniem  
wymagałyby  zmiany  w  projekcie  
Statutu sołectwa. 

Treść opinii, propozycji  Uzasadnienie  

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

      


