
Zarządzenie Nr 11/2022 

Wójta Gminy Manowo 

Z dnia 25 stycznia 2022 roku 

 

W sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Kretomina 

dotyczących zmiany granic administracyjnych Gminy Manowo 

 

Na podstawie art. 4b, ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) i Uchwały Nr XXXII/274/2021 Rady Gminy Manowo z dnia 

30 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie zmiany 

granic administracyjnych Miasta Koszalina i Gminy Manowo (Dz. Urz. Województwa 

Zachodniopomorskiego z 2022 r. poz. 125) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Kretomina w sprawie 

zmiany granic administracyjnych Gminy Manowo polegającej na wyłączeniu z terenu Gminy 

Manowo, Sołectwa Kretomino (obręb Kretomino) i jego włączeniu do Miasta Koszalina. 

§ 2. Konsultacje z mieszkańcami Kretomina będą przeprowadzone w terminie                  

od 02 lutego do 28 lutego 2022 r. 

§ 3. Wyznacza się zespół w składzie: 

a) Irena Oleksy- Sekretarz Gminy, 

b) Dorota Zwiefka- Główny specjalista ds. promocji i rozwoju gminy, 

c) Anna Drabik- Inspektor ds. obsługi organów gminy, 

odpowiedzialny za organizację i przeprowadzenie konsultacji. 

 § 4. Konsultacje z mieszkańcami będą przeprowadzone poprzez udostępnienie ankiety 

konsultacyjnej w Urzędzie Gminy Manowo, w siedzibie Sołtysa Kretomina oraz na stronie 

internetowej manowo.pl, a następnie dostarczenie wypełnionej ankiety do Urzędu Gminy 

Manowo ul. Szkolna 2 osobiście, za pomocą poczty elektronicznej: urzad@manowo.pl oraz 

przez Sołtysa Kretomina. 

 § 5. W przedmiocie konsultowanej sprawy ustala się następującej treści pytanie: ”Czy 

jesteś za zmianą granic Gminy Manowo polegającą na wyłączeniu z terenu Gminy Manowo 

Sołectwa Kretomino (obręb Kretomino) i jego włączeniu do Miasta Koszalina?”. 

 § 6. Wyrażenie opinii polegać będzie na umieszczeniu w odpowiedniej rubryce „Jestem 

za”, „Jestem przeciw”, „Wstrzymuję się” znaku „X” i złożeniu podpisu na ankiecie 

konsultacyjnej, stanowiącej załącznik do niniejszego Zarządzenia. 



§ 7. Wójt Gminy Manowo zawiadomi mieszkańców Gminy Manowo                                            

o przeprowadzeniu konsultacji na 7 dni przed terminem ich rozpoczęcia poprzez ogłoszenie 

na stronie internetowej gminy oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i Sołectwa 

Kretomino. 

§ 8. Wyniki konsultacji zostaną przedłożone Radzie Gminy Manowo na najbliższej sesji 

po zakończeniu konsultacji. 

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 


