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UCHWAŁA NR XVII/122/2012
RADY GMINY ŚWILCZA

z dnia 20 stycznia 2012 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami  
w przedmiocie zmiany granic Gminy Świlcza. 

Na podstawie art. 4a ust. 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z wystąpieniem 
Prezydenta Rzeszowa Nr ORA O.0110.2.1.2011 z dnia 15 grudnia 2011 r. o wyrażenie opinii w sprawie 
proponowanej zmiany granic Gminy Rzeszów poprzez włączenie do jej obszaru sołectwa Rudna Wielka 
należącego do Gminy Świlcza, Rada Gminy stanowi, co następuje: 

§ 1. 

1. Przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami w celu poznania ich opinii o proponowanej zmianie 
granic Gminy Świlcza, polegającej na wyłączeniu z jej obszaru sołectwa Rudna Wielka i włączeniu 
obszaru tego sołectwa do Gminy Rzeszów. 

2. Przeprowadzenie konsultacji, o których mowa w ust. 1, ograniczyć do mieszkańców sołectwa 
Rudna Wielka. 

§ 2. 

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy sołectwa Rudna Wielka, którzy w dniu ich 
przeprowadzenia posiadają ukończone 18 lat i stale na obszarze tego sołectwa zamieszkują. 

§ 3. 

1. Wyrażenie opinii w toku konsultacji polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie konsultacyjne 
o treści następującej: „Czy jesteś za zmianą granic Gminy Świlcza polegającą na wyłączeniu z jej obszaru 
sołectwa Rudna Wielka i włączeniu obszaru tego sołectwa do Gminy Rzeszów?” 

2. Konsultacje przeprowadza się w formie składania podpisów na formularzu konsultacyjnym 
w jednej z wybranych przez uprawnionego rubryk: „Jestem za”, „Jestem przeciw” lub „Wstrzymuję się”. 

3. Formularze konsultacyjne uprawnieni mogą wypełnić w następujących miejscach: 

1) w Sekretariacie Urzędu Gminy Świlcza, 

2) w siedzibie sołtysa w Domu Ludowym w Rudnej Wielkiej (Sołtysówka), 

3) w placówkach handlowych: 

a) "ATU Rudna Wielka 222b,” 

b) Firma Handlowa „SAD”, Rudna Wielka 283, 

c) F.H.U. „SAPIR-Bis”, Rudna Wielka 37. 

§ 4. 

1. Konsultacje przeprowadza Komisja ds. Konsultacji, zwana dalej „Komisją”, w składzie od 3 do 
6 osób. 
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2. Komisja sprawuje stały nadzór nad prawidłowym przebiegiem konsultacji i ustala ich wyniki, 
sporządzając protokół, który podpisują wszyscy jej członkowie. 

3. Protokół z wynikami konsultacji Komisja przekazuje niezwłocznie Przewodniczącemu Rady Gminy 
Świlcza i Wójtowi Gminy. 

§ 5. 

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, skład osobowy Komisji oraz wzór protokołu 
z przeprowadzonych konsultacji Wójt Gminy określi w drodze zarządzenia, na co najmniej 5 dni przed 
datą ich rozpoczęcia. Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez rozplakatowanie 
na tablicach ogłoszeń sołectwa Rudna Wielka oraz na tablicach ogłoszeń i w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy Świlcza (www.swilcza.i-gmina.pl). 

§ 6. 

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji Wójt Gminy składa na najbliższej - przypadającej po 
zakończeniu konsultacji - sesji Rady Gminy. 

§ 7. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 8. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Krzysztof Ciszewski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/122/2012  

Rady Gminy Świlcza z dnia 20 stycznia 2012 r. 

...................................................... 

(pieczęć Rady Gminy Świlcza) 

FORMULARZ KONSULTACYJNY 
konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcami sołectwa Rudna Wielka. 

Treść pytania: 

„Czy jesteś za zmianą granic Gminy Świlcza polegającą na wyłączeniu z jej obszaru sołectwa 
Rudna Wielka i włączeniu obszaru tego sołectwa do Gminy Rzeszów?” 

 

Własnoręczny podpis 
Lp. Nazwisko i imię Adres PESEL Jestem 

za Jestem przeciw Wstrzymuję się 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

2. 

3. 

... 

Informacja: 

Uczestnik konsultacji wypełnia kolumny dotyczące jego nazwiska i imienia, adresu i numeru PESEL 
oraz udziela odpowiedzi na pytanie konsultacyjne poprzez złożenie własnoręcznego podpisu w jednej 
z kolumn: „Jestem za”, „Jestem przeciw” lub „Wstrzymuję się”. 


