
Żnin, dnia 7 października 2016 roku 

 

Sprawozdanie 

z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie podziału Sołectwa Kaczkowo-Kaczkówko na dwa 

odrębne sołectwa: Sołectwo Kaczkowo i Sołectwo Kaczkówko oraz nadania nowo powstałym sołectwom w 

wyniku takiego podziału odrębnych statutów sołectw. 

 

 Na podstawie uchwały Nr XXVIII/289/2005 Rady Miejskiej w Żninie  

z dnia 15 września 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Żnin, 

§ 1 i 2 uchwały Rady Miejskiej w Żninie Nr XV/159/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji w sprawie podziału Sołectwa Kaczkowo-Kaczkówko na dwa odrębne sołectwa: 

Sołectwo Kaczkowo i Sołectwo Kaczkówko oraz konsultacji w sprawie  nadania nowo powstałym sołectwom 

w wyniku takiego podziału odrębnych statutów sołectw i treści tych statutów (zmienioną uchwałą 

Nr XVIII/196/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 23 marca 2016 r.) oraz w związku z zarządzeniem Nr 

203/2016 Burmistrza Żnina z dnia 19 września 2016 r. w sprawie wyboru formy, sposobu i trybu oraz zasad 

przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectw Kaczkowo-Kaczkówko w sprawie podziału tego 

sołectwa na dwa odrębne sołectwa: Sołectwo Kaczkowo i Sołectwo Kaczkówko oraz konsultacji w sprawie 

nadania nowo powstałym sołectwom w wyniku takiego podziału odrębnych statutów sołectw i treści tych 

statutów, a także określenia podstawowych czynności związanych z przeprowadzanymi konsultacjami, 

Zespół Konsultacyjny w składzie: 

1. Mirosław Gatka –Przewodniczący Zespołu Konsultacyjnego; 

2. Monika Siadak – Sekretarz Zespołu Konsultacyjnego; 

3. Dorota Dobrowolska – Członek Zespołu Konsultacyjnego; 

  

 w dniu  27 września 2016 roku w świetlicy wiejskiej w Cerekwicy podczas zebrania wiejskiego 

mieszkańców Sołectwa Kaczkowo-Kaczkówko w sprawie podziału tego sołectwa na dwa 

odrębne sołectwa: Sołectwo Kaczkowo i Sołectwo Kaczkówko oraz nadania nowo powstałym sołectwom 

w wyniku takiego podziału odrębnych statutów sołectw i treści tych statutów, 

przeprowadził konsultacje, które polegały na wyrażeniu opinii poprzez wypełnienie ankiet 

konsultacyjnych, a w sprawie statutów poprzez głosowanie jawne mieszkańców sołectwa. 

  

 W dniu 19 września 2016 roku zostało podpisane Zarządzenie Burmistrza 203/2016 w sprawie 

wyboru formy, sposobu i trybu oraz zasad przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa 

Kaczkowo-Kaczkówko w sprawie podziału tego sołectwa na dwa odrębne sołectwa: Sołectwo Kaczkowo 

i Sołectwo Kaczkówko oraz konsultacji w sprawie nadania nowo powstałym sołectwom w wyniku takiego 

podziału odrębnych statutów sołectw i treści tych statutów, a także określenia podstawowych czynności 

związanych z przeprowadzanymi konsultacjami i umieszczone  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

Urzędu Miejskiego w Żninie (www.bip.umznin.pl) wraz z wzorem ankiety konsultacyjnej i projektami 

http://www.bip.umznin.pl/


statutów. Komplet dokumentów wraz z wnioskiem Burmistrza o zwołanie zebrania wiejskiego został 

przekazany Pani Sołtys. W zarządzeniu określono termin, godzinę i miejsce zebrania. Według informacji 

Pani Sołtys ogłoszenie o zebraniu wiejskim podano do publicznej wiadomości zgodnie ze statutem sołectwa. 

Dodatkowo na terenie Sołectwa w celu dotarcia do większej liczby mieszkańców rozdane zostały 

informujące-zaproszenia Burmistrza Żnina i radnej Rady Miejskiej. 

 

 Na spotkaniu obecny był Burmistrz Żnina Robert Luchowski, radna Elżbieta Gogola, Kierownik 

Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Piotr Ostrowski, 

pracownicy Urzędu Miejskiego, mieszkańcy z Sołectwa Kaczkowo-Kaczkówko, przedstawiciele prasy oraz 

osoby nie będące mieszkańcami sołectwa. Na ogólną liczbę osób uprawnionych do konsultacji z tego terenu 

tj. 183 osób w zebraniu wiejskim w dniu 27 września 2016 r. uczestniczyło 36 osób (3 osoby po wypełnieniu 

ankiet konsultacyjnych a przed głosowaniem jawnym opuściły zebranie). 

  

 W konsultacjach w formie ankiet na temat wyrażenia opinii w sprawie podziału Sołectwa Kaczkowo-

Kaczkówko udział wzięło 36 mieszkańców. Za opowiedziało się 27 osób (10 osób z Kaczkowa, 9 osób 

z Kaczkówka a 8 osób nie określiło miejscowości), przeciw było 8 osób (3 osoby z Kaczkowa, 3 osoby 

z Kaczkówka a 2 osoby nie określiły miejscowości), nikt się nie wstrzymał, a 1 osoba nie wzięła udziału 

w konsultacjach, zwracając otrzymaną ankietę konsultacyjną. 

 W jawnym głosowaniu odnośnie przyjęcia projektów statutów udział wzięło 33 osoby (3 osoby 

opuściły zebranie) i wszyscy uczestniczący w zebraniu głosowali za przyjęciem przedstawionych projektów 

statutów. 

  

 Podsumowując konsultacje stwierdzić należy, że w kwestii podziału Sołectwa Kaczkowo-Kaczkówko, 

większość mieszkańców obecnych na zebraniu wyraziło pozytywną opinię dotyczącą utworzenia Sołectwa 

Kaczkowo i Sołectwa Kaczkówko, oraz wszyscy obecni podczas głosowania, przyjęli bez uwag projekty 

statutów. 

 

 

 

 

 

 /-/ Mirosław Gatka 

Pozostali członkowie Zespołu Konsultacyjnego: 
Przewodniczący Zespołu Konsultacyjnego 

/-/ Monika Siadak 
 

/-/ Dorota Dobrowolska 
 

 


