
ZARZĄDZENIE NR 82/21 
BURMISTRZA KRUSZWICY 

z dnia 14 października 2021 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie  zmiany statutu Sołectwa Grodztwo 

Na podstawie § 6 uchwały Nr XI/124/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 września 2019r. 
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kruszwica, w związku 
z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zarządza się, 
co następuje: 

§ 1. Postanawia się przeprowadzić z mieszkańcami Sołectwa Grodztwo konsultacje dotyczące zmiany 
statutu Sołectwa Grodztwo. W załączeniu projekt uchwały. 

§ 2. Konsultacje odbędą się dnia 25 października 2021 r. o godz. 17:00 w świetlicy wiejskiej, ul. 
Nadgoplańska 4C w Kruszwicy. 

§ 3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w trybie głosowania na zebraniu. 

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kruszwicy, 
na stronie internetowej Gminy Kruszwica oraz podaniu do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń 
w Sołectwie Grodztwo . 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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PROJEKT 

UCHWAŁA NR  …./2021 

                                                          RADY  MIEJSKIEJ W KRUSZWICY 

 

z dnia …………….2021 r.  

w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych 

Na podstawie art.35 ust.1, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) uchwala się, co następuje:  

 

§ 1. W uchwale Nr VIII/109/99 Rady Miejskiej Gminy Kruszwica z dnia 16 czerwca 1999r. w sprawie 

uchwalenia statutów jednostek pomocniczych  ( Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2002r. Nr 61, poz. 1191, z 2005r. 

Nr 60, poz. 1156, z 2014r. poz.1135), w statucie sołectwa Grodztwo zmienia się §2, który otrzymuje brzmienie: 

 

„§2. W skład  sołectwa Grodztwo wchodzi wieś Grodztwo z następującymi ulicami:  

Chabrowa ( numery parzyste), Jastrzębia, Jesionowa ( numery parzyste),  Jeziorna, Klonowa                         

 ( numery nieparzyste),  Łąkowa, Makowa,  Orla  ( numery parzyste),  Pszeniczna, Topolowa,  Trzcinowa,  

        Wędkarska,  Włocławska.”. 

 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko- Pomorskiego.  

.  

    

    

        Przewodniczący  

Rady Miejskiej w Kruszwicy  

  

      Aleksander Budner 
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Uzasadnienie 

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2020r. od dnia 01 stycznia 2021r. uległy 

zmianie granice administracyjne miasta Kruszwica. W wyniku zmian do miasta Kruszwica włączona została 

część miejscowości Grodztwo, Łagiewnik i Kobylnik. 

Przedłożony projekt uchwały wprowadza zmiany  w statucie Sołectwa Grodztwo tj. wykaz ulic leżących w 

granicach sołectwa, które mają na celu doprowadzenie do ich zgodności ze stanem faktycznym w szczególności 

poprzez uwzględnienie nowo nadanych nazw ulic. 
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