
INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

Burmistrz  Wyrzyska  informuje,  że  zostały  zakończone  konsultacje  społeczne  projektu 
uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwa Auguścin.

Zgodnie z zarządzeniem nr 0050.112.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Auguścin w przedmiocie projektu uchwały 
Rady Miejskiej w Wyrzysku w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Auguścin konsultacje odbyły 
się w terminie od dnia 28.07.2021 r. do dnia 6.08.2021 r. 

Projekt uchwały udostępniony był na stronie: 
• www.wyrzysk.pl   w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce konsultacje społeczne, 
• wywieszony na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Auguścin,
• wywieszony  na  tablicy  ogłoszeń  w  siedzibie  Urzędu  Miejskiego  w  Wyrzysku  przy

ul. Bydgoskiej 29 
• wyłożony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej 29 (pok. nr 1 – 

parter).

W wyznaczonym  terminie  nie  wpłynęły  uwagi,  opinie  i  wnioski  w  zakresie  przedstawionego 
projektu  uchwały.  Projekt  uchwały  przedstawiony  został  Radzie  Miejskiej  w  Wyrzysku  celem 
przyjęcia.  Stosowna  uchwała  została  podjęta  przez  radnych  na  XXXIX  Sesji  Rady  Miejskiej
w Wyrzysku w dniu 27 sierpnia 2021 roku. 

http://www.wyrzysk.pl/


INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

Burmistrz  Wyrzyska  informuje,  że  zostały  zakończone  konsultacje  społeczne  projektu 
uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bąkowo.

Zgodnie z zarządzeniem nr 0050.113.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Bąkowo w przedmiocie projektu uchwały 
Rady Miejskiej w Wyrzysku w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Bąkowo konsultacje odbyły się 
w terminie od dnia 28.07.2021 r. do dnia 6.08.2021 r. 

Projekt uchwały udostępniony był na stronie: 
• www.wyrzysk.pl   w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce konsultacje społeczne, 
• wywieszony na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Bąkowo,
• wywieszony  na  tablicy  ogłoszeń  w  siedzibie  Urzędu  Miejskiego  w  Wyrzysku  przy

ul. Bydgoskiej 29 
• wyłożony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej 29 (pok. nr 1 – 

parter).

W wyznaczonym  terminie  nie  wpłynęły  uwagi,  opinie  i  wnioski  w  zakresie  przedstawionego 
projektu  uchwały.  Projekt  uchwały  przedstawiony  został  Radzie  Miejskiej  w  Wyrzysku  celem 
przyjęcia.  Stosowna  uchwała  została  podjęta  przez  radnych  na  XXXIX  Sesji  Rady  Miejskiej
w Wyrzysku w dniu 27 sierpnia 2021 roku. 

http://www.wyrzysk.pl/


INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

Burmistrz  Wyrzyska  informuje,  że  zostały  zakończone  konsultacje  społeczne  projektu 
uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dobrzyniewo.

Zgodnie z zarządzeniem nr 0050.114.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie 
przeprowadzenia  konsultacji  z  mieszkańcami  sołectwa  Dobrzyniewo  w  przedmiocie  projektu 
uchwały  Rady  Miejskiej  w  Wyrzysku  w  sprawie  uchwalenia  statutu  Sołectwa  Dobrzyniewo 
konsultacje odbyły się w terminie od dnia 28.07.2021 r. do dnia 6.08.2021 r. 

Projekt uchwały udostępniony był na stronie: 
• www.wyrzysk.pl   w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce konsultacje społeczne, 
• wywieszony na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Dobrzyniewo,
• wywieszony  na  tablicy  ogłoszeń  w  siedzibie  Urzędu  Miejskiego  w  Wyrzysku  przy

ul. Bydgoskiej 29 
• wyłożony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej 29 (pok. nr 1 – 

parter).

W wyznaczonym  terminie  nie  wpłynęły  uwagi,  opinie  i  wnioski  w  zakresie  przedstawionego 
projektu  uchwały.  Projekt  uchwały  przedstawiony  został  Radzie  Miejskiej  w  Wyrzysku  celem 
przyjęcia.  Stosowna  uchwała  została  podjęta  przez  radnych  na  XXXIX  Sesji  Rady  Miejskiej
w Wyrzysku w dniu 27 sierpnia 2021 roku. 

http://www.wyrzysk.pl/


INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

Burmistrz  Wyrzyska  informuje,  że  zostały  zakończone  konsultacje  społeczne  projektu 
uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dąbki.

Zgodnie z zarządzeniem nr 0050.115.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie 
przeprowadzenia  konsultacji  z  mieszkańcami  sołectwa  Dąbki  w  przedmiocie  projektu  uchwały 
Rady Miejskiej w Wyrzysku w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Dąbki konsultacje odbyły się 
w terminie od dnia 28.07.2021 r. do dnia 6.08.2021 r. 

Projekt uchwały udostępniony był na stronie: 
• www.wyrzysk.pl   w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce konsultacje społeczne, 
• wywieszony na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Dąbki,
• wywieszony  na  tablicy  ogłoszeń  w  siedzibie  Urzędu  Miejskiego  w  Wyrzysku  przy

ul. Bydgoskiej 29 
• wyłożony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej 29 (pok. nr 1 – 

parter).

W wyznaczonym  terminie  nie  wpłynęły  uwagi,  opinie  i  wnioski  w  zakresie  przedstawionego 
projektu  uchwały.  Projekt  uchwały  przedstawiony  został  Radzie  Miejskiej  w  Wyrzysku  celem 
przyjęcia.  Stosowna  uchwała  została  podjęta  przez  radnych  na  XXXIX  Sesji  Rady  Miejskiej
w Wyrzysku w dniu 27 sierpnia 2021 roku. 

http://www.wyrzysk.pl/


INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

Burmistrz  Wyrzyska  informuje,  że  zostały  zakończone  konsultacje  społeczne  projektu 
uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwa Falmierowo.

Zgodnie z zarządzeniem nr 0050.116.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie 
przeprowadzenia  konsultacji  z  mieszkańcami  sołectwa  Falmierowo  w  przedmiocie  projektu 
uchwały  Rady  Miejskiej  w  Wyrzysku  w  sprawie  uchwalenia  statutu  Sołectwa  Falmierowo 
konsultacje odbyły się w terminie od dnia 28.07.2021 r. do dnia 6.08.2021 r. 

Projekt uchwały udostępniony był na stronie: 
• www.wyrzysk.pl   w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce konsultacje społeczne, 
• wywieszony na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Falmierowo,
• wywieszony  na  tablicy  ogłoszeń  w  siedzibie  Urzędu  Miejskiego  w  Wyrzysku  przy

ul. Bydgoskiej 29 
• wyłożony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej 29 (pok. nr 1 – 

parter).

W wyznaczonym  terminie  nie  wpłynęły  uwagi,  opinie  i  wnioski  w  zakresie  przedstawionego 
projektu  uchwały.  Projekt  uchwały  przedstawiony  został  Radzie  Miejskiej  w  Wyrzysku  celem 
przyjęcia.  Stosowna  uchwała  została  podjęta  przez  radnych  na  XXXIX  Sesji  Rady  Miejskiej
w Wyrzysku w dniu 27 sierpnia 2021 roku. 

http://www.wyrzysk.pl/


INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

Burmistrz  Wyrzyska  informuje,  że  zostały  zakończone  konsultacje  społeczne  projektu 
uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwa Glesno.

Zgodnie z zarządzeniem nr 0050.117.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji  z  mieszkańcami sołectwa Glesno w przedmiocie  projektu  uchwały 
Rady Miejskiej w Wyrzysku w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Glesno konsultacje odbyły się 
w terminie od dnia 28.07.2021 r. do dnia 6.08.2021 r. 

Projekt uchwały udostępniony był na stronie: 
• www.wyrzysk.pl   w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce konsultacje społeczne, 
• wywieszony na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Glesno,
• wywieszony  na  tablicy  ogłoszeń  w  siedzibie  Urzędu  Miejskiego  w  Wyrzysku  przy

ul. Bydgoskiej 29 
• wyłożony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej 29 (pok. nr 1 – 

parter).

W wyznaczonym  terminie  nie  wpłynęły  uwagi,  opinie  i  wnioski  w  zakresie  przedstawionego 
projektu  uchwały.  Projekt  uchwały  przedstawiony  został  Radzie  Miejskiej  w  Wyrzysku  celem 
przyjęcia.  Stosowna  uchwała  została  podjęta  przez  radnych  na  XXXIX  Sesji  Rady  Miejskiej
w Wyrzysku w dniu 27 sierpnia 2021 roku. 

http://www.wyrzysk.pl/


INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

Burmistrz  Wyrzyska  informuje,  że  zostały  zakończone  konsultacje  społeczne  projektu 
uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwa Gromadno.

Zgodnie z zarządzeniem nr 0050.118.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Gromadno w przedmiocie projektu uchwały 
Rady Miejskiej w Wyrzysku w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Gromadno konsultacje odbyły 
się w terminie od dnia 28.07.2021 r. do dnia 6.08.2021 r. 

Projekt uchwały udostępniony był na stronie: 
• www.wyrzysk.pl   w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce konsultacje społeczne, 
• wywieszony na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Gromadno,
• wywieszony  na  tablicy  ogłoszeń  w  siedzibie  Urzędu  Miejskiego  w  Wyrzysku  przy

ul. Bydgoskiej 29 
• wyłożony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej 29 (pok. nr 1 – 

parter).

W wyznaczonym  terminie  nie  wpłynęły  uwagi,  opinie  i  wnioski  w  zakresie  przedstawionego 
projektu  uchwały.  Projekt  uchwały  przedstawiony  został  Radzie  Miejskiej  w  Wyrzysku  celem 
przyjęcia.  Stosowna  uchwała  została  podjęta  przez  radnych  na  XXXIX  Sesji  Rady  Miejskiej
w Wyrzysku w dniu 27 sierpnia 2021 roku. 

http://www.wyrzysk.pl/


INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

Burmistrz  Wyrzyska  informuje,  że  zostały  zakończone  konsultacje  społeczne  projektu 
uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwa Karolewo - Wiernowo.

Zgodnie z zarządzeniem nr 0050.119.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie 
przeprowadzenia  konsultacji  z  mieszkańcami  sołectwa  Karolewo  -  Wiernowo  w  przedmiocie 
projektu uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Karolewo - 
Wiernowo konsultacje odbyły się w terminie od dnia 28.07.2021 r. do dnia 6.08.2021 r. 

Projekt uchwały udostępniony był na stronie: 
• www.wyrzysk.pl   w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce konsultacje społeczne, 
• wywieszony na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Karolewo - Wiernowo,
• wywieszony  na  tablicy  ogłoszeń  w  siedzibie  Urzędu  Miejskiego  w  Wyrzysku  przy

ul. Bydgoskiej 29 
• wyłożony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej 29 (pok. nr 1 – 

parter).

W wyznaczonym  terminie  nie  wpłynęły  uwagi,  opinie  i  wnioski  w  zakresie  przedstawionego 
projektu  uchwały.  Projekt  uchwały  przedstawiony  został  Radzie  Miejskiej  w  Wyrzysku  celem 
przyjęcia.  Stosowna  uchwała  została  podjęta  przez  radnych  na  XXXIX  Sesji  Rady  Miejskiej
w Wyrzysku w dniu 27 sierpnia 2021 roku. 

http://www.wyrzysk.pl/


INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

Burmistrz  Wyrzyska  informuje,  że  zostały  zakończone  konsultacje  społeczne  projektu 
uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwa Konstantynowo.

Zgodnie z zarządzeniem nr 0050.120.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie 
przeprowadzenia  konsultacji  z  mieszkańcami  sołectwa  Konstantynowo w przedmiocie  projektu 
uchwały  Rady  Miejskiej  w  Wyrzysku  w  sprawie  uchwalenia  statutu  Sołectwa  Konstantynowo 
konsultacje odbyły się w terminie od dnia 28.07.2021 r. do dnia 6.08.2021 r. 

Projekt uchwały udostępniony był na stronie: 
• www.wyrzysk.pl   w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce konsultacje społeczne, 
• wywieszony na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Konstantynowo,
• wywieszony  na  tablicy  ogłoszeń  w  siedzibie  Urzędu  Miejskiego  w  Wyrzysku  przy

ul. Bydgoskiej 29 
• wyłożony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej 29 (pok. nr 1 – 

parter).

W wyznaczonym  terminie  nie  wpłynęły  uwagi,  opinie  i  wnioski  w  zakresie  przedstawionego 
projektu  uchwały.  Projekt  uchwały  przedstawiony  został  Radzie  Miejskiej  w  Wyrzysku  celem 
przyjęcia.  Stosowna  uchwała  została  podjęta  przez  radnych  na  XXXIX  Sesji  Rady  Miejskiej
w Wyrzysku w dniu 27 sierpnia 2021 roku. 

http://www.wyrzysk.pl/


INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

Burmistrz  Wyrzyska  informuje,  że  zostały  zakończone  konsultacje  społeczne  projektu 
uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kosztowo.

Zgodnie z zarządzeniem nr 0050.121.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Kosztowo w przedmiocie projektu uchwały 
Rady Miejskiej w Wyrzysku w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kosztowo konsultacje odbyły 
się w terminie od dnia 28.07.2021 r. do dnia 6.08.2021 r. 

Projekt uchwały udostępniony był na stronie: 
• www.wyrzysk.pl   w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce konsultacje społeczne, 
• wywieszony na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Kosztowo,
• wywieszony  na  tablicy  ogłoszeń  w  siedzibie  Urzędu  Miejskiego  w  Wyrzysku  przy

ul. Bydgoskiej 29 
• wyłożony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej 29 (pok. nr 1 – 

parter).

W wyznaczonym  terminie  nie  wpłynęły  uwagi,  opinie  i  wnioski  w  zakresie  przedstawionego 
projektu  uchwały.  Projekt  uchwały  przedstawiony  został  Radzie  Miejskiej  w  Wyrzysku  celem 
przyjęcia.  Stosowna  uchwała  została  podjęta  przez  radnych  na  XXXIX  Sesji  Rady  Miejskiej
w Wyrzysku w dniu 27 sierpnia 2021 roku. 

http://www.wyrzysk.pl/


INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

Burmistrz  Wyrzyska  informuje,  że  zostały  zakończone  konsultacje  społeczne  projektu 
uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kościerzyn Wielki.

Zgodnie z zarządzeniem nr 0050.122.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Kościerzyn Wielki w przedmiocie projektu 
uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kościerzyn Wielki 
konsultacje odbyły się w terminie od dnia 28.07.2021 r. do dnia 6.08.2021 r 

Projekt uchwały udostępniony był na stronie: 
• www.wyrzysk.pl   w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce konsultacje społeczne, 
• wywieszony na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Kościerzyn Wielki,
• wywieszony  na  tablicy  ogłoszeń  w  siedzibie  Urzędu  Miejskiego  w  Wyrzysku  przy

ul. Bydgoskiej 29 
• wyłożony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej 29 (pok. nr 1 – 

parter).

W wyznaczonym  terminie  nie  wpłynęły  uwagi,  opinie  i  wnioski  w  zakresie  przedstawionego 
projektu  uchwały.  Projekt  uchwały  przedstawiony  został  Radzie  Miejskiej  w  Wyrzysku  celem 
przyjęcia.  Stosowna  uchwała  została  podjęta  przez  radnych  na  XXXIX  Sesji  Rady  Miejskiej
w Wyrzysku w dniu 27 sierpnia 2021 roku. 

http://www.wyrzysk.pl/


INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

Burmistrz  Wyrzyska  informuje,  że  zostały  zakończone  konsultacje  społeczne  projektu 
uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwa Młotkówko.

Zgodnie z zarządzeniem nr 0050.123.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie 
przeprowadzenia  konsultacji  z  mieszkańcami  sołectwa  Młotkówko  w  przedmiocie  projektu 
uchwały  Rady  Miejskiej  w  Wyrzysku  w  sprawie  uchwalenia  statutu  Sołectwa  Młotkówko 
konsultacje odbyły się w terminie od dnia 28.07.2021 r. do dnia 6.08.2021 r 

Projekt uchwały udostępniony był na stronie: 
• www.wyrzysk.pl   w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce konsultacje społeczne, 
• wywieszony na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Młotkówko,
• wywieszony  na  tablicy  ogłoszeń  w  siedzibie  Urzędu  Miejskiego  w  Wyrzysku  przy

ul. Bydgoskiej 29 
• wyłożony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej 29 (pok. nr 1 – 

parter).

W wyznaczonym  terminie  nie  wpłynęły  uwagi,  opinie  i  wnioski  w  zakresie  przedstawionego 
projektu  uchwały.  Projekt  uchwały  przedstawiony  został  Radzie  Miejskiej  w  Wyrzysku  celem 
przyjęcia.  Stosowna  uchwała  została  podjęta  przez  radnych  na  XXXIX  Sesji  Rady  Miejskiej
w Wyrzysku w dniu 27 sierpnia 2021 roku. 

http://www.wyrzysk.pl/


INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

Burmistrz  Wyrzyska  informuje,  że  zostały  zakończone  konsultacje  społeczne  projektu 
uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwa Osiek nad Notecią.

Zgodnie z zarządzeniem nr 0050.124.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 13 lipca 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 
konsultacje odbyły się w terminie od dnia  28.07.2021 r. do dnia 6.08.2021 r

Projekt uchwały udostępniony był na stronie: 
• www.wyrzysk.pl   w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce konsultacje społeczne, 
• wywieszony na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Osiek nad Notecią,
• wywieszony  na  tablicy  ogłoszeń  w  siedzibie  Urzędu  Miejskiego  w  Wyrzysku  przy

ul. Bydgoskiej 29 
• wyłożony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej 29 (pok. nr 1 – 

parter).

W wyznaczonym  terminie  nie  wpłynęły  uwagi,  opinie  i  wnioski  w  zakresie  przedstawionego 
projektu  uchwały.  Projekt  uchwały  przedstawiony  został  Radzie  Miejskiej  w  Wyrzysku  celem 
przyjęcia.  Stosowna  uchwała  została  podjęta  przez  radnych  na  XXXIX  Sesji  Rady  Miejskiej
w Wyrzysku w dniu 27 sierpnia 2021 roku. 

http://www.wyrzysk.pl/


INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

Burmistrz  Wyrzyska  informuje,  że  zostały  zakończone  konsultacje  społeczne  projektu 
uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwa Polanowo.

Zgodnie z zarządzeniem nr 0050.125.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Polanowo w przedmiocie projektu uchwały 
Rady Miejskiej w Wyrzysku w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Polanowo konsultacje odbyły 
się w terminie od dnia  28.07.2021 r. do dnia 6.08.2021 r

Projekt uchwały udostępniony był na stronie: 
• www.wyrzysk.pl   w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce konsultacje społeczne, 
• wywieszony na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Polanowo,
• wywieszony  na  tablicy  ogłoszeń  w  siedzibie  Urzędu  Miejskiego  w  Wyrzysku  przy

ul. Bydgoskiej 29 
• wyłożony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej 29 (pok. nr 1 – 

parter).

W wyznaczonym  terminie  nie  wpłynęły  uwagi,  opinie  i  wnioski  w  zakresie  przedstawionego 
projektu  uchwały.  Projekt  uchwały  przedstawiony  został  Radzie  Miejskiej  w  Wyrzysku  celem 
przyjęcia.  Stosowna  uchwała  została  podjęta  przez  radnych  na  XXXIX  Sesji  Rady  Miejskiej
w Wyrzysku w dniu 27 sierpnia 2021 roku.  

http://www.wyrzysk.pl/


INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

Burmistrz  Wyrzyska  informuje,  że  zostały  zakończone  konsultacje  społeczne  projektu 
uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwa Ruda.

Zgodnie z zarządzeniem nr 0050.126.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Ruda w przedmiocie projektu uchwały Rady 
Miejskiej  w Wyrzysku w sprawie  uchwalenia  statutu  Sołectwa Ruda  konsultacje  odbyły  się  w 
terminie od dnia 28.07.2021 r. do dnia 6.08.2021 r. 

Projekt uchwały udostępniony był na stronie: 
• www.wyrzysk.pl   w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce konsultacje społeczne, 
• wywieszony na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Ruda,
• wywieszony  na  tablicy  ogłoszeń  w  siedzibie  Urzędu  Miejskiego  w  Wyrzysku  przy

ul. Bydgoskiej 29 
• wyłożony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej 29 (pok. nr 1 – 

parter).

W wyznaczonym  terminie  nie  wpłynęły  uwagi,  opinie  i  wnioski  w  zakresie  przedstawionego 
projektu  uchwały.  Projekt  uchwały  przedstawiony  został  Radzie  Miejskiej  w  Wyrzysku  celem 
przyjęcia.  Stosowna  uchwała  została  podjęta  przez  radnych  na  XXXIX  Sesji  Rady  Miejskiej
w Wyrzysku w dniu 27 sierpnia 2021 roku. 

http://www.wyrzysk.pl/


INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

Burmistrz  Wyrzyska  informuje,  że  zostały  zakończone  konsultacje  społeczne  projektu 
uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwa Rzęszkowo.

Zgodnie z zarządzeniem nr 0050.127.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Rzęszkowo w przedmiocie projektu uchwały 
Rady Miejskiej w Wyrzysku w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Rzęszkowo konsultacje odbyły 
się w terminie od dnia  28.07.2021 r. do dnia 6.08.2021 r.

Projekt uchwały udostępniony był na stronie: 
• www.wyrzysk.pl   w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce konsultacje społeczne, 
• wywieszony na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Rzęszkowo,
• wywieszony  na  tablicy  ogłoszeń  w  siedzibie  Urzędu  Miejskiego  w  Wyrzysku  przy

ul. Bydgoskiej 29 
• wyłożony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej 29 (pok. nr 1 – 

parter).

W wyznaczonym  terminie  nie  wpłynęły  uwagi,  opinie  i  wnioski  w  zakresie  przedstawionego 
projektu  uchwały.  Projekt  uchwały  przedstawiony  został  Radzie  Miejskiej  w  Wyrzysku  celem 
przyjęcia.  Stosowna  uchwała  została  podjęta  przez  radnych  na  XXXIX  Sesji  Rady  Miejskiej
w Wyrzysku w dniu 27 sierpnia 2021 roku. 

http://www.wyrzysk.pl/


INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

Burmistrz  Wyrzyska  informuje,  że  zostały  zakończone  konsultacje  społeczne  projektu 
uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwa Wyrzysk Skarbowy.

Zgodnie z zarządzeniem nr 0050.128.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Wyrzysk Skarbowy w przedmiocie projektu 
uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wyrzysk Skarbowy 
konsultacje odbyły się w terminie od dnia 28.07.2021 r. do dnia 6.08.2021 r. 

Projekt uchwały udostępniony był na stronie: 
• www.wyrzysk.pl   w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce konsultacje społeczne, 
• wywieszony na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Wyrzysk Skarbowy,
• wywieszony  na  tablicy  ogłoszeń  w  siedzibie  Urzędu  Miejskiego  w  Wyrzysku  przy

ul. Bydgoskiej 29 
• wyłożony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej 29 (pok. nr 1 – 

parter).

W wyznaczonym  terminie  nie  wpłynęły  uwagi,  opinie  i  wnioski  w  zakresie  przedstawionego 
projektu  uchwały.  Projekt  uchwały  przedstawiony  został  Radzie  Miejskiej  w  Wyrzysku  celem 
przyjęcia.  Stosowna  uchwała  została  podjęta  przez  radnych  na  XXXIX  Sesji  Rady  Miejskiej
w Wyrzysku w dniu 27 sierpnia 2021 roku. 

http://www.wyrzysk.pl/


INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

Burmistrz  Wyrzyska  informuje,  że  zostały  zakończone  konsultacje  społeczne  projektu 
uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwa Żelazno.

Zgodnie z zarządzeniem nr 0050.129.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Żelazno w przedmiocie projektu uchwały 
Rady Miejskiej w Wyrzysku w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Żelazno konsultacje odbyły się 
w terminie od dnia 28.07.2021 r. do dnia 6.08.2021 r. 

Projekt uchwały udostępniony był na stronie: 
• www.wyrzysk.pl   w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce konsultacje społeczne, 
• wywieszony na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Żelazno,
• wywieszony  na  tablicy  ogłoszeń  w  siedzibie  Urzędu  Miejskiego  w  Wyrzysku  przy

ul. Bydgoskiej 29 
• wyłożony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej 29 (pok. nr 1 – 

parter).

W wyznaczonym  terminie  nie  wpłynęły  uwagi,  opinie  i  wnioski  w  zakresie  przedstawionego 
projektu  uchwały.  Projekt  uchwały  przedstawiony  został  Radzie  Miejskiej  w  Wyrzysku  celem 
przyjęcia.  Stosowna  uchwała  została  podjęta  przez  radnych  na  XXXIX  Sesji  Rady  Miejskiej
w Wyrzysku w dniu 27 sierpnia 2021 roku. 

http://www.wyrzysk.pl/


INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

Burmistrz  Wyrzyska  informuje,  że  zostały  zakończone  konsultacje  społeczne  projektu 
uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwa Żuławka.

Zgodnie z zarządzeniem nr 0050.130.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Żuławka w przedmiocie projektu uchwały 
Rady Miejskiej w Wyrzysku w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Żuławka konsultacje odbyły 
się w terminie od dnia 28.07.2021 r. do dnia 6.08.2021 r. 

Projekt uchwały udostępniony był na stronie: 
• www.wyrzysk.pl   w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce konsultacje społeczne, 
• wywieszony na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Żuławka,
• wywieszony  na  tablicy  ogłoszeń  w  siedzibie  Urzędu  Miejskiego  w  Wyrzysku  przy

ul. Bydgoskiej 29 
• wyłożony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej 29 (pok. nr 1 – 

parter).

W wyznaczonym  terminie  nie  wpłynęły  uwagi,  opinie  i  wnioski  w  zakresie  przedstawionego 
projektu  uchwały.  Projekt  uchwały  przedstawiony  został  Radzie  Miejskiej  w  Wyrzysku  celem 
przyjęcia.  Stosowna  uchwała  została  podjęta  przez  radnych  na  XXXIX  Sesji  Rady  Miejskiej
w Wyrzysku w dniu 27 sierpnia 2021 roku.  

http://www.wyrzysk.pl/

