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Raport z konsultacji społecznych 

w sprawie projektów statutów sołectw Gminy Bodzentyn 

I. Przedmiot i termin przeprowadzenia konsultacji społecznych.  

 
Zarządzeniem Nr 28/2022 z dnia 04 kwietnia 2022 roku w sprawie przeprowadzenia 
konsultacji społecznych dotyczących nadania statutów sołectw Miasta i Gminy Bodzentyn, 
Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn przeprowadził konsultacje społeczne z mieszkańcami 
Gminy Bodzentyn w okresie od dnia 11 kwietnia 2022 r. do 10 maja 2022r.  
 
Konsultacje dotyczyły statutów następujących sołectw Gminy Bodzentyn: 
 

1) Celiny; 

2) Dąbrowa Dolna; 

3) Dąbrowa Górna; 

4) Hucisko; 

5) Kamieniec; 

6) Leśna – Stara Wieś; 

7) Orzechówka; 

8) Podgórze; 

9) Podmielowiec; 

10) Psary – Kąty; 

11) Psary – Podłazy; 

12) Psary – Stara Wieś; 

13) Siekierno; 

14) Sieradowice; 

15) Ściegnia; 

16) Śniadka; 

17) Święta Katarzyna; 

18) Wiącka; 

19) Wilków; 

20) Wola Szczygiełkowa; 

21) Wzdół – Kolonia; 

22) Wzdół – Parcele; 

23) Wzdół Rządowy. 
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II. Tryb i zasięg przeprowadzonych konsultacji społecznych.  

 

Konsultacje obejmowały obszar całej gminy Bodzentyn i były skierowane do mieszkańców 
poszczególnych sołectw.  
 
Celem konsultacji było poznanie opinii, uwag i wniosków mieszkańców poszczególnych 
sołectw w sprawie rozwiązań organizacyjnych i zakresu działania sołectwa 
procedowanych w projektach statutów.  
 
Uprawnieni mieszkańcy Sołectw mogli zgłaszać opinie i uwagi do projektu statutu  poprzez 

złożenie wypełnionego formularza ankiety konsultacyjnej w sekretariacie Urzędu lub 

przesłanie ankiety na adres mailowy: admin@bodzentyn.pl 

Informacja o terminie i formie przeprowadzonych konsultacji zamieszczona została na 
stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie,  Biuletynie Informacji 
Publicznej i Biuletynie Informacyjnym „Głos z Gminy Bodzentyn”, a także na tablicy 
ogłoszeń Urzędu oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwie.  

Konsultacjom poddany został wzorcowy projekt statutu sołectwa opracowanych przez 
Komisję Statutową powołaną uchwałą Nr XII/93/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 
29 maja 2019r. 

 

III. Wyniki konsultacji społecznych. 

 

Na podstawie wyników konsultacji społecznych opracowanych przez pełnomocników  
ds. konsultacji z poszczególnych obwodów konsultacyjnych ustalono, iż w wyznaczonym 
terminie do 10 maja 2022 r. do Urzędu wpłynęło 59 ankiet konsultacyjnych pozytywnie 
opiniujących projekty statutów.   
 
Konsultacje społeczne miały charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów Gminy. 

Przeprowadzone konsultacje stanowią wypełnienie przesłanki wynikającej z art. 35 ust. 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 559 ze zm.), 

zgodnie z którym, organizację i zakres działania jednostki pomocniczej (sołectwa) określa 

rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.  

Zgodnie z dyspozycją zawartą w punkcie 11 i 12 Zasad i tryb przeprowadzania konsultacji 

mieszkańcami gminy Bodzentyn stanowiących załącznik Nr 5 do Statutu Miasta i Gminy 

Bodzentyn wyniki konsultacji wraz z projektem uchwały w sprawie uchwalenia Statutów 

mailto:admin@bodzentyn.pl
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Sołectw Gminy Bodzentyn zostaną przedstawione Radzie Miejskiej w Bodzentynie oraz  

podane do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie:   

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie; 
2) na stronie internetowej Miasta i Gminy Bodzentyn; 
3) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie; 
4) w Biuletynie Informacyjnym „Głos z Gminy Bodzentyn”. 
 

 

       Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn 
 

             /-/ Dariusz Skiba 

 

 

https://bip.gminamragowo.net/

