
ZARZĄDZENIE NR WG.0050.45.2022 
WÓJTA GMINY PAKOSŁAW  
z dnia 19 maja 2022 roku 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych sołectwa Golejewko dotyczących zmiany  uchwały w 
sprawie przyjęcia statutów sołectw  
 
  Na podstawie art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2022 r. , poz.559, 583) oraz § 6 uchwały Rady Gminy Pakosław Nr XVIII/155/2020  
z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie określania zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji  
z mieszkańcami Gminy Pakosław (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020rr. poz. 9529), zarządza się, co następuje: 
 
§ 1.1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectwa Golejewko 
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/261/10  Rady Gminy Pakosław z dnia 29 września 2010r.  
w sprawie przyjęcia statutów sołectw, w części dotyczącej statutu sołectwa Golejewko 
2. Projekt zmiany uchwały w części dotyczącej statutu sołectwa Golejewko stanowi załącznik Nr 1 do 
niniejszego zarządzenia. 
3. Celem konsultacji jest zebranie od mieszkańców danego sołectwa opinii, uwag i wniosków dotyczących zmian 
Statutu Sołectwa, którego są mieszkańcami, składanych za pomocą formularza wg wzoru stanowiącego 
załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 
4. Formularz można pobrać ze stron internetowych www.pakoslaw.pl; www.bip.pakoslaw.pl,  
u Sołtysów Gminy Pakosław a także w Urzędzie Gminy Pakosław biuro nr 4, ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław. 
5. Na stronie internetowej www.pakoslaw.pl w zakładce : „O gminie/Sołectwa/Statuty Sołectw znajdują się : 
uchwała Rady Gminy Pakosław Nr XXXVIII/261/10 z dnia 29.09.2010 r. w sprawie przyjęcia statutów sołectw, 
wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 26.08.2020 r. sygn.akt: IV SA/Po 358/20 
stwierdzający nieważność niektórych postanowień statutów, zarządzenia w sprawie przeprowadzenia 
konsultacji w poszczególnych sołectwach, a  także tekst projektu uchwały wprowadzającej zmiany do statutów 
sołectw. 
 
§2.1. Konsultacje przeprowadzone zostaną w okresie od 20 maja 2022 r. do 2 czerwca 2022 r.  
2. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie konsultacji:  
      1)      Barbara Konopka      – Sekretarz Gminy; 

2)  Dominika Krenc         – inspektor 
3. Wypełniony formularz konsultacyjny można dostarczyć:  
      1) elektronicznie w formie skanu podpisanego formularza na adres e-mail:  
          pakoslaw@pakoslaw.pl; 
      2) pocztą tradycyjną na adres: Gmina Pakosław, ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław do dnia   
          2 czerwca 2022r. do godz. 16.00 (decyduje data faktycznego  wpływu do Urzędu a nie data  
          nadania w Urzędzie Pocztowym); 
     3) do Urzędu Gminy Pakosław lub do Sołtysa Sołectwa Golejewko w terminie do dnia  
         2 czerwca 2022 r.(decyduje data wpływu  do Urzędu lub Sołtysa); 
4. Nie będą uwzględniane opinie: 

1) zgłoszone anonimowo, pozostawione bez uzasadnienia; 
2) przekazane po dniu 2 czerwca 2022 r. 

5. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione pisemnie Radzie Gminy w Pakosławiu, na stronach internetowych 
Gminy Pakosław oraz na tablicach ogłoszeniowych w poszczególnych sołectwach na terenie Gminy Pakosław. 
6. Konsultacje społeczne mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.  
 
§3.1. W konsultacjach mają prawo brać udział wszyscy uprawnieni mieszkańcy Sołectwa Golejewko 
2. Mieszkańcy sołectwa wydają opinię, zgłaszają uwagi i wnioski dotyczącego tylko projektu zmiany statutu 
sołectwa, w którym mieszkają. 
3. Za osoby niepełnoletnie formularz podpisuje i składa rodzic lub opiekun prawny.  
 
§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia 

WÓJT 

/-/Piotr Skrzypek 
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