
ZARZĄDZENIE Nr 0050.124.2021
BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 13.07.2021 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Osiek nad Notecią
w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku w sprawie uchwalenia 
statutu Sołectwa  Osiek nad Notecią

Na podstawie art. 5a ust. 1, art.30 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990  r.  o  samorządzie  gminnym (Dz.  U.  z  2020 r.  poz.  713,  z  późn.  zm.)  oraz
§ 7 uchwały Nr XXXIII/265/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 kwietnia 
2017r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy 
Wyrzysk (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017r. poz. 3744) zarządzam:

§ 1. Przeprowadzić  konsultacje z mieszkańcami sołectwa Osiek nad Notecią
w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku w sprawie uchwalenia 
statutu  Sołectwa  Osiek  nad  Notecią,  która  stanowi  załącznik  do  niniejszego 
zarządzenia.

§ 2. Konsultacje odbędą się w terminie od  28 lipca 2021 roku do  6 sierpnia 
2021 roku.

§ 3. Zasięg konsultacji: teren Sołectwa Osiek nad Notecią.

§  4.1.  Konsultacje  przeprowadzane  będą  w  formie  zamieszczenia  projektu 
uchwały  Rady Miejskiej  w Wyrzysku w Wyrzysku w sprawie  uchwalenia  statutu 
Sołectwa  Osiek nad Notecią w Biuletynie Informacji  Publicznej  Gminy Wyrzysk,
na  stronie  internetowej  Gminy  Wyrzysk  www.wyrzysk.pl,  (zakładka:  Konsultacje 
społeczne),  wywieszenia  na  tablicy  ogłoszeń  w  siedzibie  Urzędu  Miejskiego
w Wyrzysku oraz w Sołectwie  Osiek  nad Notecią a  także wyłożenia  w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Wyrzysku,ul. Bydgoska 29, pokój nr 1 (parter). 
2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażonych przez mieszkańców 
Sołectwa  Osiek  nad  Notecią opinii,  uwag  lub  wniosków  w  formie  pisemnej,
za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przesłanych drogą elektroniczną na adres: 
urzad@wyrzysk.pl w terminie konsultacji.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki 
Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

Zarządzenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu........................

Zarządzenie zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu …..............................


