
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2022 

Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń 

z dnia 4 stycznia 2022 r. 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń 

 z dnia 4 stycznia 2022 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju 

miejscowości Stary Dębiec (przysiółek, część wsi Jurkowo), Kuszkowo (przysiółek, część wsi 

Jurkowo) na Stary Dębiec (wieś), Kuszkowo (wieś) 

Na podstawie art. 5a ust 1, 2, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U.2021.1372 ze zm.), art.8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach 

miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.U.2019.1443 t. j.) w związku z uchwałą nr IX/74/2015 

Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 23 czerwca 2015 r. w spawie określenia zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krzywiń, Burmistrz Miasta i Gminy 

Krzywiń ogłasza co następuje: 

§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectwa: Jurkowo  

w sprawie: zmiany rodzaju miejscowości Stary Dębiec (przysiółek, część wsi Jurkowo), Kuszkowo 

(przysiółek, część wsi Jurkowo) na Stary Dębiec (wieś), Kuszkowo (wieś). 

§ 2. Konsultacje prowadzone będą od dnia 13 stycznia 2022 r. do dnia 25 stycznia 2022 r. 

W konsultacjach społecznych mają prawo brać udział stali mieszkańcy sołectwa: Jurkowo uprawnieni 

do głosowania w wyborach powszechnych. Celem konsultacji będzie poznanie opinii mieszkańców 

obrębu Jurkowo na temat zmiany rodzaju miejscowości Stary Dębiec oraz Kuszkowo. 

§ 3. Jako rodzaj konsultacji zgodnie z § 7 ust 1 pkt. 1, 2, Uchwały nr IX/74/2015 Rady Miejskiej 

Krzywinia z dnia 23 czerwca 2015 r. w spawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 

społecznych z mieszkańcami Gminy Krzywiń ustala się:  

1) bezpośrednie otwarte spotkanie z mieszkańcami w postaci zebrania wiejskiego, którego 

termin ustalono na: 25 stycznia 2022 r. o godz. 19.00 (sala wiejska wsi Jurkowo)  

2) komunikacja pisemna umożliwiająca przedstawianie przez osoby uprawnione do udziału 

w konsultacjach, opinii, uwag lub pytań w formie pisemne do dnia 25 stycznia 2022 r., 

§ 4. Opinie, uwagi i pytania należy złożyć osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Krzywiń 

ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń w godzinach pracy urzędu, bezpośrednio do sołtysa wsi Jurkowo, drogą 

pocztową na adres Urząd Miasta i Gminy Krzywiń ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń lub pocztą 

elektroniczną na adres sekretariat@krzywin.pl, w terminie określonym w § 2. W przypadku przesłania 

opinii, uwag i pytań drogą pocztową o zachowaniu terminu decyduję data stempla pocztowego.  


