
ZARZĄDZENIE NR 15/2022 

Wójta Gminy Rytwiany z dnia 18 marca 2022 r.  

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Tuklęcz. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 4 Uchwały Nr XLIX/252/22 Rady Gminy 

Rytwiany z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia 

konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Rytwiany, Wójt Gminy Rytwiany zarządza, 

co następuje:       

                                                                                                          

§ 1 

Zarządza się przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami sołectwa Tuklęcz w sprawie 

numeracji budynków w miejscowości Tuklęcz, a w szczególności uporządkowania numeracji 

w przysiółku Gaj Święcicki. 

 

§  2 

1. Konsultacje odbędą się w dniach od 30 marca 2022 do 15 kwietnia 2022.  

2. Konsultacje odbędą się w formie otwartego spotkania informacyjno – konsultacyjnego 

z mieszkańcami w dniu 30 marca 2022, g. 18.00, w Strażnicy OSP w Tuklęczy oraz  

w formie zbierania opinii mieszkańców od dnia 31 marca 2022 r. 

 

§  3 

 

1. Informację o przeprowadzeniu konsultacji zamieszcza się: 

- w Biuletynie Informacji Publicznej  

- na stronie internetowej Gminy Rytwiany  

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rytwiany  

- na tablicach ogłoszeń w sołectwie Tuklęcz  

2.  Informacja o przeprowadzeniu konsultacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

zarządzenia. 

3. Formularz zgłaszania opinii stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.    

 

 

 



§  4 

 

Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie konsultacji  jest pracownik Urzędu Gminy 

Rytwiany Dominika Kuca – Mas, tel. 15 864 79 58, adres: Urząd Gminy Rytwiany ul. 

Staszowska 15, 28-236 Rytwiany. 

 

§  5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Wójt Gminy Rytwiany 

Grzegorz Forkasiewicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 15/2022 

Wójta Gminy Rytwiany z dnia 18 marca 2022 r.  

 

OGŁOSZENIE 

O KONSULTACJACH 
 

Wójt Gminy Rytwiany informuje o poddaniu konsultacjom sprawy 

numeracji budynków w miejscowości Tuklęcz, a w szczególności 

uporządkowania numeracji w przysiółku Gaj Święcicki. 

 

Otwarte spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 30 marca 2022 

r., godz. 18.00 w strażnicy OSP Tuklęcz 

 

Opinie należy zgłaszać na formularzu w formie pisemnej na adres:  

Urząd Gminy Rytwiany,  

ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany  

lub elektronicznej na adres: 

rytwiany@rytwiany.com.pl  

 

Formularz opinii dostępny będzie na spotkaniu informacyjnym,  

u sołtysa, w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie 

www.rytwiany.com.pl 

Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie konsultacji  jest 

pracownik Urzędu Gminy Rytwiany Dominika Kuca-Mas , tel. 15 864 

79 58. 

http://www.rytwiany.com.pl/


Załącznik nr 1 do zarządzenia nr …./2022 

Wójta Gminy Rytwiany z dnia 18 marca 2022 r.  

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA OPINII  

 

 

1. Opinia mieszkańca: 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Dane zgłaszającego uwagi: (Imię, nazwisko i adres) 

 

………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………. 

 

………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

        podpis 

 

 


