
Komunikat w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w 
sprawie zmiany granic Gminy Krotoszyce 

 
Wójt Gminy Krotoszyce  zawiadamia mieszkańców Gminy o rozpoczęciu 

konsultacji w sprawie zmiany granic Gminy Krotoszyce 
 

Na podstawie § 5 uchwały Nr VII/51/2011 Rady Gminy Krotoszyce z dnia 12 września 2011 r. w 
sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy 
(Dz.Urz. Woj. Doln. z 2011 r. Nr 199,poz.3467) , uchwały Nr XVI/149/2013 o przeprowadzeniu 
konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmiany granic Gminy Krotoszyce oraz Zarządzenia Wójta 
Gminy Krotoszyce nr  9/2013   z dnia 5  marca 2013 r.  w sprawie określenia formy i terminu 
przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany granic Gminy Krotoszyce  
informuję ,że : 
 
W terminie od dnia 11 marca 2013 r. do dnia 10 kwietnia 2013 r. zostaną 
przeprowadzone konsultacje ze wszystkimi mieszkańcami gminy w sprawie zmiany 
granic gminy przez przyłączenie do miasta Legnicy obszaru ok.34 ha, na który 
składa się część obrębu wsi Białka i część obrębu wsi Jaszków. 
 
Konsultacje przeprowadza się poprzez udostępnienie Ankiet Konsultacyjnych 
określonych w  załączniku do  Zarządzenia Wójta Gminy Nr 9/2013 z  dnia  
5 marca 2013 roku : 

1) w siedzibie Urzędu Gminy, 
2) w siedzibie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krotoszycach, 
3) w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszycach, 
4) w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Krotoszycach i w filii w 

Warmątowicach Sienkiewiczowskich,  
5) u sołtysów Gminy Krotoszyce, 
6) na stronie internetowej Urzędu Gminy Krotoszyce. 

 
 
Wypełnione Ankiety Konsultacyjne mieszkańcy Gminy mogą składać w siedzibie 
Urzędu Gminy oraz u sołtysów wsi. 
 
 

                                                                                     Wójt 
Beata Castaneda Trujillo 

 
 
Załączniki: 

1. Uchwała Nr XVI/149/2013 Rady Gminy z dnia 25 lutego 2013 r. o przeprowadzeniu 
konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmiany granic Gminy Krotoszyce. 

 
2. Zarządzenie Nr 9/2013 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie 

określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany 
granic Gminy Krotoszyce. 

 
3. Wzór Ankiety Konsultacyjnej . 



 
UCHWAŁA  NR  XVI /149 / 2013 
RADY  GMINY  KROTOSZYCE 

Z  DNIA  25  LUTEGO  2013  ROKU 
 
 
 o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmiany granic 
gminy Krotoszyce 
 
 
Na podstawie art.4 b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) i uchwały Nr VII/51/2011 Rady Gminy Krotoszyce z dnia 
12 września 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z 
mieszkańcami gminy (Dz.Urz. Woj. Doln. z 2011 r. Nr 199 poz.3467) Rada Gminy Krotoszyce 
uchwala  , co następuje: 
 
 

§ 1. 
 

Postanawia się przeprowadzić konsultacje ze wszystkimi mieszkańcami gminy 
Krotoszyce w sprawie zmiany granic gminy Krotoszyce przez przyłączenie do 
miasta Legnicy obszaru ok. 34 ha, na który składa się : 

1) część obrębu wsi Białka  , 
2) część obrębu wsi Jaszków . 
 

 
§ 2. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krotoszyce. 
 
 

§ 3. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu na terenie 
gminy. 

 
 

Przewodniczący Rady 
                                                                                            Robert Mroziński 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZARZĄDZENIE  NR 9/2013 
WÓJTA  GMINY  KROTOSZYCE 
Z  DNIA  5 MARCA  2013  ROKU 

 
w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych 

dotyczących zmiany granic Gminy Krotoszyce 
 
 

Na podstawie § 5 uchwały Nr VII/51/2011 Rady Gminy Krotoszyce z dnia 12 
września 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 
społecznych z mieszkańcami gminy (Dz.Urz. Woj. Doln. z 2011 r. Nr 199,poz.3467) 
oraz uchwały Nr XVI/149/2013 o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami w 
sprawie zmiany granic Gminy Krotoszyce zarządzam, co następuje: 
 

§ 1 
1. Przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy w sprawie 

zmiany granic Gminy Krotoszyce przez przyłączenie do miasta Legnicy 
obszaru ok. 34 ha, na który składa się część obrębu wsi Białka i część obrębu 
wsi Jaszków. 

2. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 11 marca 2013 r. a datę ich 
zakończenia na dzień 10 kwietnia 2013 r. 

3. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby stale zamieszkałe na 
terenie Gminy Krotoszyce, które w dniu konsultacji mają ukończone 18 lat. 

 
§ 2 

1.Konsultacje przeprowadza się w formie ankietyzacji ze skierowanym do 
mieszkańców pytaniem. 
2. Wzór Ankiety Konsultacyjnej określa  załącznik do  zarządzenia . 
3. Ankiety Konsultacyjne udostępniane są : 

1)w siedzibie Urzędu Gminy, 
2)w siedzibie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krotoszycach, 
3)w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszycach, 

     4)w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Krotoszycach i w filii w    
       Warmątowicach Sienkiewiczowskich,  

5)u sołtysów Gminy Krotoszyce, 
6)na stronie internetowej Urzędu Gminy Krotoszyce. 

 
§ 3 

1. Wypełnione Ankiety Konsultacyjne, o których mowa w §2 mieszkańcy 
Gminy mogą składać w siedzibie Urzędu Gminy oraz u sołtysów wsi. 

2. Nieważne są ankiety: 
1)  inne niż ustalone w załączniku do niniejszego zarządzenia, 
2) niepodpisane. 

3. Głos jest nieważny, jeżeli w odniesieniu do postawionego pytania nie 
zaznaczono żadnej odpowiedzi lub zaznaczono więcej niż jedną odpowiedź. 

 



§ 4 
1. Powołuje się  zespół roboczy do przeprowadzenia konsultacji w składzie : 
1) Pani Elżbieta Popielarz – Sekretarz Gminy, 
2) Pani Danuta Sawczuk – inspektor , 
3) Pani Zofia Solińska – inspektor. 
 
2. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pani Danuta Sawczuk. 
 

§ 5 
 

Po zakończeniu konsultacji w terminie do 17 kwietnia 2013 r. zespół roboczy 

sporządzi zbiorczy protokół wyników zawierający m.in. : 

1) ogólną liczbę mieszkańców, 

2) liczbę osób uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach wg stanu na 

dzień zakończenia konsultacji, 

3) liczbę osób , które wzięły udział w konsultacjach, 

4) liczbę ankiet nieważnych, 

5) liczbę głosów nieważnych, 

6) liczbę głosów ważnych w tym: 
a) liczbę głosów „JESTEM  ZA” 
b) liczbę głosów „JESTEM  PRZECIW” 
c) liczbę głosów „WSTRZYMUJĘ  SIĘ” 

 
a następnie przekaże go Wójtowi Gminy Krotoszyce. 
 
 

§ 6 
 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 
 

§ 7 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

                                                                                       Wójt 
Beata Castaneda Trujillo 

 
 
 
 
 
 



Załącznik do Zarządzenia Nr 9/ 2013  
Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 5  marca 2013 r. 

 
 
 

ANKIETA   KONSULTACYJNA 
 

w sprawie zmiany granic Gminy Krotoszyce  
 
 

Treść pytania : 
 
„Czy jest Pan / Pani za zmianą granic Gminy Krotoszyce polegającą na 
wyłączeniu z jej obszaru powierzchni ok. 34 ha , na który składa się część 
obrębu wsi Białka i obrębu wsi Jaszków i włączeniu do miasta Legnicy”.  
 
 
 

JESTEM  ZA 
 

 
JESTEM  PRZECIW 

 
WSTRZYMUJ Ę  SIĘ 

 
 

  

 
 
Wyrażenie opinii polega na umieszczeniu w odpowiedniej rubryce znaku „X” 
 
 
         Oświadczam, że jestem pełnoletnim mieszkańcem Gminy Krotoszyce oraz 
wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych przez Gminę 
Krotoszyce, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. Nr 109, po. 926 ze zm.) z przeznaczeniem ich do wykorzystania 
w procesie ustalania wyników konsultacji społecznej z mieszkańcami Gminy 
Krotoszyce w przedmiocie zmiany granic gminy Krotoszyce. 
 
 
 
Imi ę i nazwisko 
 

 

 
Adres zamieszkania 
 

 

Podpis 
 

 

 
 



 


