
ZARZĄDZENIE Nr 233/20 
Burmistrza Miasta Bochnia  

z dnia 25 sierpnia 2020 r. 
 
 
w sprawie: zarządzenia przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie 

projektów statutów osiedli Gminy Miasto Bochnia. 
 
            Na podstawie art. 5a  ust. 1  w związku z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ) oraz uchwały Nr XXXI/326/13 Rady 
Miasta Bochnia  z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania 
konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasta Bochni ( Dz. Urz. Wojew. Małopol. z 
2013 r. poz. 4090) -   z a r z ą d z a m co następuje: 
 
           § 1. W związku z koniecznością aktualizacji oraz przyjęcia statutów osiedli Gminy Miasta 
Bochnia zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych w celu zaopiniowania projektów 
statutów poszczególnych osiedli Gminy Miasta Bochnia.  
           
 § 2. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem formularza 
ankietowego opublikowanego na stronie internetowej Miasta, w biuletynie informacji 
publicznej  i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta a także możliwego do pobrania w Punkcie 
Obsługi Klienta  - przeznaczonego do wyrażenia opinii lub złożenia uwag do projektu statutu. 
Formularz ankietowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.  
 2. Formularz ankietowy zostanie udostępniony mieszkańcom Miasta w sposób 
określony w ust. 1 w dniu 2 września 2020 r., tj. po upływie 7 dni od dnia zarządzenia 
konsultacji.   

3. Mieszkańcy zainteresowaniu udziałem w konsultacjach mogą to uczynić poprzez:  
1) przesłanie wypełnionego formularza ankietowego drogą elektroniczną do dnia 16 września 

2020 r.;  
2) przesłanie na adres pocztowy Urzędu Miasta Bochnia wypełnionego formularza 

ankietowego do dnia 16 września 2020 r. – decyduje data wpływu do Urzędu; 
3) złożenie wypełnionego formularza ankietowego na dziennik podawczy w Punkcie Obsługi 

Klienta Urzędu Miasta. 
 
§3. Z przeprowadzonego postępowania sporządza się protokół. Wzór protokołu 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.    
  

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi gminy.  
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w biuletynie 

informacji publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta. 
 

 
 

 
Burmistrz Miasta 
(-) Stefan Kolawiński 

 
 
 
 



Załącznik Nr 1  
FORMULARZ ANKIETY 

 
OPINIE I UWAGI DO PROJEKTU STATUTÓW OSIEDLI GMINY MIASTA BOCHNIA  
 

1. Wybierz projekt statutu osiedla do którego chcesz zgłosić opinie/uwagi  
(zaznacz odpowiednie pole) 
 

  Projekt Statutu Osiedla Nr. 1 ŚRÓDMIEŚCIE - CAMPI 
  Projekt Statutu Osiedla Nr. 2 SŁONECZNE 
  Projekt Statutu Osiedla Nr. 3 KRZĘCZKÓW – ŁYCHÓW 
  Projekt Statutu Osiedla Nr. 4 UZBORNIA  
  Projekt Statutu Osiedla Nr. 5 NIEPODLEGŁOŚCI  
  Projekt Statutu Osiedla Nr. 6 WINDAKIEWICZA 
  Projekt Statutu Osiedla Nr. 7 KOLANÓW 
  Projekt Statutu Osiedla Nr. 8 DOŁUSZYCE 
  Projekt Statutu Osiedla Nr. 9 CHODENICE 
  Projekt Statutu Osiedla Nr. 10 KURÓW 
  Projekt Statutu Osiedla Nr. 11 ŚW. JANA – MUROWIANKA 
  Projekt Statutu Osiedla Nr. 12 SMYKÓW 
  Projekt Statutu Osiedla Nr. 13 KAROLINA – KRZECZOWSKA 
  Projekt Statutu Osiedla Nr. 14 PROSZOWSKIE 

 
2. Twoje opinie i/lub uwagi dotyczące Projektu Statutu Osiedla: 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

OŚWIADCZENIE 
 

 
  Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gminy Miasta Bochnia. 



    (zaznacz to pole jeśli jesteś mieszkańcem Gminy Miasta Bochnia) 
Załącznik Nr 2  

 
Protokół 

 
z konsultacji społecznych przeprowadzonych w dniach od …. do ….   w przedmiocie 

wyrażenia opinii lub/i uwag do projektów Statutów osiedli. 
 

Na podstawie zarządzenia Nr .... /20 Burmistrza Miasta Bochnia z dnia 25 sierpnia 2020 r.                    
w dniach od…   do… przeprowadzono konsultacje społeczne, których celem było uzyskanie 
opinii i uwag mieszkańców Miasta Bochnia do projektów statutów poszczególnych osiedli.  
 
W trakcie prowadzonych konsultacji społecznych mieszkańcy Miasta Bochnia przedłożyli swoje 
opinie i uwagi w formie: 
 - przesłania wypełnionego formularza ankietowego drogą elektroniczną w ilości ............   
-  przesłania na adres pocztowy Urzędu wypełnionego formularza ankietowego w ilości .....  
-  złożenia  formularza ankietowego na dziennik podawczy w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu  
   Miasta w ilości ..... 

 
Zbiorcze wyniki konsultacji:  
Projekt Statutu Osiedla Nr 1 : ilość opinii i uwag .... z tego uwzględniono .... dotyczących.....  
Projekt Statutu Osiedla Nr 2 : ilość opinii i uwag .... z tego uwzględniono .... dotyczących..... 
Projekt Statutu Osiedla Nr 3 : ilość opinii i uwag .... z tego uwzględniono .... dotyczących..... 
Projekt Statutu Osiedla Nr 4 : ilość opinii i uwag .... z tego uwzględniono .... dotyczących..... 
Projekt Statutu Osiedla Nr 5 : ilość opinii i uwag .... z tego uwzględniono .... dotyczących..... 
Projekt Statutu Osiedla Nr 6 : ilość opinii i uwag .... z tego uwzględniono .... dotyczących..... 
Projekt Statutu Osiedla Nr 7 : ilość opinii i uwag .... z tego uwzględniono .... dotyczących..... 
Projekt Statutu Osiedla Nr 8 : ilość opinii i uwag .... z tego uwzględniono .... dotyczących..... 
Projekt Statutu Osiedla Nr 9 : ilość opinii i uwag .... z tego uwzględniono .... dotyczących..... 
Projekt Statutu Osiedla Nr 10 : ilość opinii i uwag .... z tego uwzględniono .... dotyczących..... 
Projekt Statutu Osiedla Nr 11 : ilość opinii i uwag .... z tego uwzględniono .... dotyczących..... 
Projekt Statutu Osiedla Nr 12 : ilość opinii i uwag .... z tego uwzględniono .... dotyczących..... 
Projekt Statutu Osiedla Nr 13 : ilość opinii i uwag .... z tego uwzględniono .... dotyczących..... 
Projekt Statutu Osiedla Nr 14 : ilość opinii i uwag .... z tego uwzględniono .... dotyczących..... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 


