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Zarządzenie Nr 11/2012 
Wójta Gminy Świlcza 

 
z dnia 22 lutego 2012 r. 

 
 

w sprawie terminu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami 

sołectwa Rudna Wielka w przedmiocie zmiany granic Gminy Świlcza, 

składu osobowego Komisji ds. przeprowadzenia tych konsultacji 

oraz wzoru protokołu z przeprowadzonych konsultacji. 

 
           

Na podstawie § 5 uchwały Nr XVII/122/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 

20 stycznia 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji 

mieszkańcami w przedmiocie zmiany granic Gminy Świlcza 

(Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z dnia 6 lutego 2012 r., 

poz. 242), zwanej dalej „uchwałą” oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 

z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

Konsultacje w przedmiocie zmiany granic Gminy Świlcza polegającej na 

wyłączeniu z jej obszaru sołectwa Rudna Wielka i włączeniu obszaru tego 

sołectwa do Gminy Rzeszów odbędą się w terminie od 28 lutego (wtorek) do 

5 marca (poniedziałek) 2012 r. W granicach tego terminu, składania 

podpisów na formularzach konsultacyjnych można dokonywać: 

1) w Sekretariacie Urzędu Gminy Świlcza - w dniach i godzinach 

funkcjonowania Urzędu (wtorek – piątek od 730 do 1515 ; 

poniedziałek od 730 do 1630) 

2) w placówkach handlowych w Rudnej Wielkiej („ATU”, F.H. „SAD”, 

F.H.U. „SAPIR-Bis”) - w dniach i godzinach ich funkcjonowania, 

3) w Sołtysówce (Dom Ludowy w Rudnej Wielkiej): 

a) w dni robocze i sobotę - w godzinach od 1600 do 1900, 

b) w niedzielę - w godzinach od 800 do 1300.   

 



2 

 

Pobrano z: http://www.swilcza.com.pl/images/bip/zarzadzenia/Zarzadzenie_011_2012.02.22.pdf  

§ 2. 

Przewidziane w uchwale, zadania związane z przeprowadzeniem konsultacji 

wykonuje   Komisja ds. Konsultacji w składzie następującym: 

1) Machowski Wiesław  (zastępca Wójta)  -  Przewodniczący, 

2) Salach Tomasz, 

3) Wójcik – Mendelowska Agata, 

4) Placko Radosław, 

5) Zajchowski Jan. 

§ 3. 

Ustalam wzór protokołu z przeprowadzonych konsultacji w brzmieniu 

określonym w załączniku do zarządzenia. 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu przez 

rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń sołectwa Rudna Wielka oraz na 

tablicach ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Świlcza 

(www.swilcza.i-gmina.pl).  
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Załącznik do zarządzenia Nr 11/2012 Wójta 
             Gminy Świlcza  z dnia 22 lutego 2012 r. 

 
 

PROTOKÓŁ KONSULTACJI 
 

przeprowadzonych z mieszkańcami sołectwa Rudna Wielka w celu poznania ich opinii 
w przedmiocie zmiany granic Gminy Świlcza polegającej na wyłączeniu z jej obszaru   
sołectwa Rudna Wielka i włączeniu obszaru tego Sołectwa  do Gminy Rzeszów. 
 

1. Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach od ........................ do ...........................  

2. Liczba mieszkańców Sołectwa Rudna Wielka ogółem wynosiła: ................................... 

3. Liczba uprawnionych do konsultacji wynosiła ...............................................................  

4. W konsultacji udział wzięło ........................ mieszkańców tj. ............ % uprawnionych. 

5. Po sprawdzeniu formularzy konsultacyjnych Komisja ustaliła - na podstawie 

złożonych w nich podpisów osób uprawnionych - następujące wyniki konsultacji: 

Na pytanie: „Czy jesteś za zmianą granic Gminy Świlcza polegającą na wyłączeniu 

z jej obszaru   Sołectwa Rudna Wielka i włączeniu obszaru tego Sołectwa do Gminy 

Rzeszów?”, 

udzielono - w postaci złożenia własnoręcznych podpisów w odpowiedniej rubryce 

formularza konsultacyjnego - odpowiedzi: 

a) „Jestem za”  - ............. odpowiedzi tj. ........ % biorących udział w konsultacji, 

b) „Jestem przeciw” - ........... odpowiedzi tj. ........ % biorących udział w konsultacji, 

c) „Wstrzymuję się” - ........... odpowiedzi. tj. ........ % biorących udział w konsultacji. 

6. Uwagi Komisji związane z przebiegiem konsultacji: 

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

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

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

7. Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. 

8. Przy sporządzaniu protokołu obecni byli: 

1) .......................................... .............................................       .................................. 
                    (nazwisko i imię)    (funkcja w komisji)               (podpis) 

1) .......................................... .............................................       .................................. 

2) .......................................... .............................................       .................................. 

3) .......................................... .............................................       .................................. 

4) .......................................... .............................................       .................................. 

 

W załączeniu: .......... egz. wykorzystanych formularzy konsultacyjnych. 


