
Wójt Gminy Będzino 
 

ZAWIADAMIA 
  

że w dniach od 10 lutego 2022 r. do dnia 07 marca 2022 r. na terenie Gminy Będzino  
w sołectwie Mścice zostaną przeprowadzone konsultacje w przedmiocie zmiany granic 
administracyjnych pomiędzy Miastem Koszalin a Gminą Będzino, polegające na wyłączeniu 
z Gminy Będzino obrębu ewidencyjnego Mścice i włączeniu go do Miasta Koszalin 

Celem niniejszych konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców sołectwa Mścice  
w przedmiocie zmiany granicy administracyjnej Gminy Będzino, polegającej na odłączeniu od niej 
części obszaru ewidencyjnego Mścice i włączeniu go do Miasta Koszalin. 

Konsultacje zostaną przeprowadzone za pomocą ankiety konsultacyjnej, której wzór został 
określony w Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 288/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 01 lutego 
2022r.  

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są: 
zgodnie z uchwałą Nr XLIX/301/22 Rady Gminy w Będzinie z 24 stycznia 2022r, §2 ust.5 
uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby posiadające czynne prawo wyborcze, 
zamieszkałe na terenie sołectwa Mścice.   
 
Ankietę konsultacyjną można uzyskać: 
• na stronie internetowej Gminy Będzino: bedzino.pl 
• na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Będzino: 

bip.bedzino.pl zakładka Urząd Gminy / Konsultacja społeczne 
• w Urzędzie Gminy Będzino, 76-037 Będzino 19; 
• w Szkole Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach ul. Szkolna 1a; 
• Przedszkolu im. Promyki Bałtyku w Mścicach ul. Szkolna 1b; 
• Żłobku Samorządowym w Mścicach ul. Szkolna 1b 
• u Sołtysa Sołectwa Mścice; 

 
Wypełnione ankiety konsultacyjne mieszkańcy gminy mogą składać: 
• w Urzędzie Gminy Będzino, 76-037 Będzino 19  w godzinach pracy urzędu; 
• u Sołtysa Sołectwa Mścice ( ul. Klonowa 3/1, 76-031 Mścice), od poniedziałku do soboty,  

w godzinach od 10-17 tej.  
• przesłać za pośrednictwem platformy usług elektronicznych ePUAP – adres skrytki: 

/ugbedzino/skrytka  
• w Szkole Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach ul. Szkolna 1a w godzinach pracy ; 
• Przedszkolu im. Promyki Bałtyku w Mścicach ul. Szkolna 1b w godzinach pracy ; 
• Żłobku Samorządowym w Mścicach ul. Szkolna 1b w godzinach pracy. 

Udział w konsultacjach polegać będzie na udzieleniu 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 Koszalin ?”, 
zgodnie z załącznikiem do ankiety. 
 
Wyrażenie opinii polega na umieszczeniu w odpowiedniej rubryce ankiety: "TAK”,”NIE” znaku 
„X” z podaniem danych respondenta i złożeniu podpisu, w załączeniu wzór ankiety konsultacyjnej.  
Protokół z przeprowadzonych konsultacji zostanie opublikowany w terminie 3 dni od ustalenia 
wyników konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy 
Będzino. 

 
Wójt Gminy Będzino 

-/Mariusz Jaroniewski/- 



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 XLIX 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 

Granice obszaru obrębu ewidencyjnego Mścice.




