
UCHWAŁA NR XLIX/301/22 
RADY GMINY W BĘDZINIE 

z dnia 24 stycznia 2022 r. 

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Mścice 
w przedmiocie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Miastem Koszalin a Gminą Będzino, 

polegającej na wyłączeniu z Gminy Będzino obrębu ewidencyjnego Mścice i włączeniu go do Miasta 
Koszalin 

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2, art. 4b ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372; poz. 1834) oraz Uchwały Nr XLII/321/2018 Rady Gminy w Będzinie z dnia 
21 maja 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Będzino, Rada 
Gminy w Będzinie uchwala, co następuje: 

§ 1.  

1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectwa Mścice w przedmiocie 
zmiany granic administracyjnych pomiędzy Miastem Koszalin a Gminą Będzino, polegającej na wyłączeniu 
z Gminy Będzino obrębu ewidencyjnego Mścice i włączeniu go do Miasta Koszalina. 

2. Granice obszarów obrębu ewidencyjnego, wskazanego w ust. 1, podlegających wyłączeniu z Gminy 
Będzino i włączeniu do Miasta Koszalina, przedstawione zostały w załączniku graficznym nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

§ 2.  

1. Konsultacje przeprowadzone zostaną w okresie 26 dni od 10 lutego 2022 r. do 7 marca 2022 r. w formie 
ankiet konsultacyjnych skierowanych do mieszkańców sołectwa Mścice z prośbą o udzielenie odpowiedzi na 
pytanie: "Czy jest Pani/Pan za zmianą granic administracyjnych pomiędzy Miastem Koszalin, a Gminą 
Będzino, polegającą na wyłączeniu z Gminy Będzino obrębu ewidencyjnego Mścice i włączeniu go do Miasta 
Koszalina?"(Granice obszarów obrębu ewidencyjnego Mścice podlegającego wyłączeniu z Gminy Będzino 
i włączeniu go do Miasta Koszalin określone są w załączniku graficznym do ankiety). 

2. Wzór formularza ankiety konsultacyjnej stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Formularz ankiety konsultacyjnej zostanie: 

1) opublikowany na stronie internetowej Gminy Będzino; 

2) opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej; 

3) opublikowany na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Będzino oraz na tablicach sołeckich we wszystkich 
jednostkach pomocniczych; 

4) wyłożony w jednostkach organizacyjnych Gminy Będzino: Szkoła Podstawowa im. Ludzi Morza 
w Mścicach, Żłobek Samorządowy w Mścicach, Przedszkole im. Promyki Bałtyku w Mścicach. 

4. Formularz ankiety konsultacyjnej można wypełnić i złożyć, w okresie trwania konsultacji: 

1) w Urzędzie Gminy Będzino; 

2) u sołtysa sołectwa Mścice; 

3) w jednostkach organizacyjnych Gminy Będzino: Szkoła Podstawowa im. Ludzi Morza w Mścicach, Żłobek 
Samorządowy w Mścicach, Przedszkole im. Promyki Bałtyku w Mścicach; 

4) przesłać za pośrednictwem platformy usług elektronicznych ePUAP - adres skrytki: /ugbedzino/skrytka. 

5. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach, o których mowa w § 1 ust. 1, są osoby posiadające czynne 
prawo wyborcze, zamieszkałe na terenie sołectwa Mścice. 

6. Ogłoszenie w przedmiocie konsultacji powinno zostać opublikowane nie później niż na 7 dni przed datą 
ich realizacji. 
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§ 3.  

1. Wójt Gminy Będzino w zarządzeniu wydanym w wykonaniu niniejszej uchwały określi: 

1) tryb i formę składania ankiet; 

2) skład komisji do ustalenia wyników konsultacji, o których mowa w § 1 ust. 1, z zastrzeżeniem, iż w skład 
komisji wejdzie 3 Radnych Rady Gminy w Będzinie; 

3) wzór protokołu wyników przeprowadzonych konsultacji. 

2. Po zakończeniu konsultacji Wójt Gminy Będzino złoży Radzie Gminy w Będzinie na najbliższej sesji 
informację o wynikach przeprowadzonych konsultacji. Protokół z przeprowadzonych konsultacji zostanie 
opublikowany w terminie do 3 dni od ustalenia wyników konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 
na stronie internetowej Gminy Będzino. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
w Będzinie 

 
 

Andrzej Nożykowski 
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIX/301/22   Rady Gminy w Będzinie z dnia 24 stycznia 2022 
Granice obszaru obrębu ewidencyjnego Mścice 
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Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIX/301/22  Rady Gminy w Będzinie z dnia 24 styczeń 2022 
Wzór ankiety 
 
 
Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania: 
 
………...................................................... 
 
………..................................................... 

 
 

ANKIETA 
w sprawie zmiany granic administracyjnych pomiędzy  

Miastem Koszalin a Gminą Będzino,  
polegającej na  

wyłączeniu z Gminy Będzino obrębu ewidencyjnego Mścice 
 i włączeniu go do Miasta Koszalin 

 
UZASADNIENIE PROWADZONYCH KONSULTACJI 

Konsultacje przeprowadzane są na podstawie Uchwały Nr ……Rady Gminy w Będzinie z dnia 
24 stycznia 2022 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z 
mieszkańcami sołectwa Mścice w przedmiocie zmiany granic administracyjnych pomiędzy 
Miastem Koszalin a Gminą Będzino, polegającej na wyłączeniu z Gminy Będzino obrębu 
ewidencyjnego Mścice i włączeniu go do Miasta Koszalin. 
 

„Czy jest Pani/Pan za zmianą granic administracyjnych pomiędzy 
Miastem Koszalin a Gminą Będzino, polegającą na wyłączeniu z  Gminy 
Będzino obrębu ewidencyjnego Mścice i włączeniu go do Miasta 
Koszalin.  

 
(Granice obszarów obrębu ewidencyjnego Mścice podlegającego wyłączeniu z Gminy 
Będzino i włączeniu go do Miasta Koszalin określone są w załączniku graficznym do 
ankiety). 

□ TAK 

□ NIE 

- postawienie znaku X w więcej niż jednym polu powoduje nieważność głosu, 
- ankieta nie podpisana jest nieważna. 

            - swoją opinię przy pomocy ankiety konsultacyjnej można wyrazić tylko jeden raz. 

 
 

 

     ..................................... 
      własnoręczny podpis 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE. L. 119.1 z 
04.05.2016 Administrator Danych przekazuje następujące informacje:  
1. Administratorem Pana/Pani danych jest Wójt Gminy Będzino z siedzibą w Będzinie 19; 76-
037 Będzino. Z administratorem można skontaktować się mailowo: ug@bedzino.pl lub 
pisemnie na adres siedziby administratora. 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@bedzino.pl. 
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konsultacji 
społecznych, na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w 
przedmiocie zmiany 
granic Gminy Będzino. 
4. Odbiorcami Pana/Pani danych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 
na podstawie przepisów prawa.  
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów oraz 
przechowywane w celu realizacji obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów 
prawa. 
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych 
osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych. 
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 
danych osobowych: 
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 
8. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu wzięcia 
udziału w konsultacjach. 
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Uzasadnienie 

Prezydent Miasta Koszalin poinformował Wójta Gminy Będzino pismem z dnia 21 grudnia 2021 r. 
o podjęciu przez Radę Miejską w Koszalinie w dniu 20 grudnia 2021 roku uchwały nr XL/648/2021 w sprawie 
przystąpienia do procedury zmiany granic Miasta Koszalina oraz uchwały nr XL/649/2021 w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie zmiany granic administracyjnych Miasta Koszalina. Zgodnie 
z przyjętą uchwałą zmiana granic Miasta Koszalina miałaby dotyczyć włączenia w granice Miasta obszaru 
Sołectwa Mścice, będącego obecnie w granicach administracyjnych Gminy Będzino. W związku z powyższym 
Prezydent zwrócił się o wydanie opinii o której mowa w art. 4b ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym, tj. opinii Rady Gminy w Będzinie, poprzedzonej przeprowadzeniem przez tą radę 
konsultacji z mieszkańcami. W dniu 12 stycznia 2022 r. Wójt Gminy Będzino poinformował 
Przewodniczącego Rady Gminy w Będzinie o piśmie otrzymanym od Prezydenta Miasta Koszalina. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 
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