
Uchwała   Nr  XII/ 98 / 2007
Rady Gminy Świlcza

z  dnia 31 października 2007 r.

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

Na podstawie  art.  4b  ust. 1  pkt 2  i ust. 2 oraz art. 5a, art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 41
ust. 1 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/OR.IV.0418/30/2007 z dnia  12 października 2007 r. o wyrażenie opinii
w sprawie proponowanej zmiany granic Gminy Rzeszów poprzez włączenie do jej obszaru
sołectw Bzianka i Rudna Wielka należących do Gminy Śwlicza

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 sołectw Bzianka
i Rudna Wielka  i włączeniu obszaru tych sołectw do Gminy Rzeszów.

2. Przeprowadzenie konsultacji, o których mowa w ust. 1, ograniczyć:
1) do mieszkańców sołectwa Bzianka – w zakresie dotyczącym proponowanego
włączenia obszaru tego sołectwa do Gminy Rzeszów,

2) do mieszkańców sołectwa Rudna Wielka – w zakresie dotyczącym proponowanego
włączenia obszaru tego sołectwa do Gminy Rzeszów.

§ 2.

Uprawnionymi  do  udziału  w  konsultacjach  są mieszkańcy sołectw Bzianka i Rudna
Wielka mający w dniu ich przeprowadzenia czynne prawo wyborcze do Rady Gminy
Świlcza
tj. posiadający ukończone 18 lat oraz stale na obszarze tych sołectw zamieszkujący.

§ 3.

1. Konsultacje przeprowadza się w formie głosowania w lokalu konsultacyjnym, w dniu
ustawowo wolnym od pracy, w godzinach od 730 do 1800.

2. Termin i miejsce głosowania określi wójt Gminy w drodze odrębnego zarządzenia, na co
najmniej 7 dni przed datą głosowania. Zarządzenie  to podlega podaniu do wiadomości
mieszkańców sołectw Bzianka i Rudna Wielka poprzez rozplakatowanie  na tablicach
ogłoszeń tych sołectw, w siedzibach ich sołtysów oraz na tablicach ogłoszeń i stronie
internetowej Urzędu Gminy Świlcza.

3. Integralną częścią zarządzenia, o którym mowa w ust. 2, jest mapa obrazująca aktualny
oraz, będący przedmiotem konsultacji, proponowany przebieg granicy Gminy Świlcza.

§ 4.

1. Wyrażenie opinii w toku konsultacji, będącej przedmiotem niniejszej uchwały, polega na
udzieleniu odpowiedzi na pytanie konsultacyjne o treści następującej: „Czy jesteś za
zmianą granic Gminy Świlcza polegającą na wyłączeniu z jej obszaru Sołectwa ... [nazwa
sołectwa]  i włączeniu obszaru tego sołectwa do Gminy Rzeszów?”

2. Udzielenie odpowiedzi na pytanie określone w ust. 1, następuje poprzez postawienie
przez osobę uprawnioną znaku „X” w kratce zamieszczonej z lewej strony obok wybranej



przez głosującego odpowiedzi: „TAK”, „NIE” lub „Wstrzymuję się od głosu”, na karcie do
głosowania sporządzonej według wzoru stanowiącego  załącznik  Nr 1  do  uchwały.
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3. Głosować można wyłącznie osobiście.

4. Kartę do głosowania głosujący wrzuca do urny znajdującej się w lokalu konsultacyjnym.

5. Głos jest nieważny, jeżeli:

1) na karcie konsultacyjnej zaznaczono znakiem „x” więcej niż jedną odpowiedź,
2) nie postawiono znaku „x” przy żadnej odpowiedzi,
3) głosowania dokonano przy użyciu karty innej niż ustalona zgodnie z wzorem,

o którym mowa w ust. 2.

§ 5.

1. Konsultacje przeprowadza Komisja ds. Konsultacji, zwana dalej „Komisją”, w składzie od
4 do 8 osób. Członków Komisji, w tym przewodniczącego, jego zastępcę oraz
sekretarza, powołuje wójt Gminy w drodze zarządzenia, o którym mowa w § 3.

2. Komisja sprawuje stały nadzór nad prawidłowym przebiegiem głosowania w lokalu
konsultacyjnym i ustala jego wyniki, a w szczególności:

1) wydaje - za potwierdzeniem odbioru w postaci własnoręcznego podpisu osoby
uprawnionej złożonego obok jej nazwiska w spisie uprawnionych do udziału w
konsultacjach - karty do głosowania,

2) sporządza protokół z przeprowadzonych głosowania według wzoru stanowiącego
załącznik Nr 2 do uchwały.

3. Protokół sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, podpisanych przez
wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji.

4. Protokół z wynikami głosowania Komisja przekazuje niezwłocznie po ich zakończeniu
przewodniczącemu Rady Gminy Świlcza, sołtysom sołectw Bzianka i Rudna Wielka
oraz Wójtowi Gminy.

5. Niezwłocznie po zakończeniu  głosowania w lokalu konsultacyjnym i przeliczeniu
oddanych głosów Komisja umieszcza na zewnątrz tego lokalu  informację o wstępnych
wynikach tego głosowania według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 6.

1. Nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania  protokołu z wynikami głosowania
Wójt Gminy ogłasza - w drodze obwieszczenia - oficjalne wyniki konsultacji.

2. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji Wójt Gminy składa także na najbliższej -
przypadającej po zakończeniu  i ustaleniu wyników 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.



Załącznik  Nr 1  do  uchwały  Nr XII/98/2007 Rady
Gminy Świlcza z dnia 31 października 2007 r.

...........................................
(pieczęć Rady Gminy Świlcza)

KARTA DO GŁOSOWANIA

«Konsultacje z mieszkańcami sołectwa ....................... prowadzone na podstawie uchwały

  Nr XII/....../2007 Rady Gminy Świlcza z dnia 31 października 2007 r. w sprawie zasad i trybu

          przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie zmiany granic Gminy Świlcza.»

Treść pytania:

„CZY JESTEŚ ZA ZMIANĄ GRANIC GMINY ŚWILCZA POLEGAJĄCĄ NA WYŁĄCZENIU Z JEJ

OBSZARU  SOŁECTWA .........................  I WŁĄCZENIU OBSZARU TEGO SOŁECTWA DO

GMINY RZESZÓW ?”

TAK

NIE

Wstrzymuję się od głosu

Informacja:

1. Głosowanie polega na postawieniu znaku „x” w kratce z lewej strony obok wybranej odpowiedzi

i wrzuceniu karty do urny w lokalu konsultacyjnym.

2. Postawienie znaku „x” w więcej niż jednej kratce lub niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce

powoduje nieważność głosu.



Załącznik  Nr 2  do  uchwały  Nr XII/ 98 /2007 Rady
 Rady Gminy Świlcza z dnia 31 października 2007 r.

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA

przeprowadzonego w toku konsultacji z mieszkańcami sołectwa .................. w celu poznania ich
opinii w przedmiocie zmiany granic Gminy Świlcza polegającej na wyłączeniu z jej obszaru sołectwa
................... i włączeniu obszaru tego sołectwa do Gminy Rzeszów.

1. Głosowanie w dniu ................................... r. w lokalu konsultacyjnym w ...............................

rozpoczęło się o godz. .........................  i trwało bez przerwy do godz. ........................................ .

2. Liczba mieszkańców sołectwa ................. ogółem wynosiła: .................................................. .

3. Liczba uprawnionych do głosowania wynosiła .............................................................................. .

4. Komisja otrzymała ...................... kart do głosowania.

5. Wydano kart do głosowania (wg liczby podpisów w spisie uprawnionych) ..................... osobom.

6. Nie wykorzystano ....................... kart do głosowania.

7.  Po wyjęciu z urny kart, Komisja ustaliła na ich podstawie następujące wyniki głosowania:

1) oddano kart do głosowania (liczba kart wyjętych z urny) ........................................... ,

2) głosów nieważnych oddano ...................................................................................... ,

w tym z powodu:

a) postawienia znaku „x” w więcej niż w jednej kratce ............................................ ,

b) niepostawienia znaku „x” w żadnej kratce .......................................................... ,

c) głosowania przy użyciu karty innej niż według ustalonego wzoru ....................... ,

3) głosów ważnych oddano .......................................................................................... ,

4) na pytanie: „Czy jesteś za zmianą granic Gminy Świlcza polegającą na wyłączeniu z jej obszaru

sołectwa ................... i włączeniu obszaru tego sołectwa do Gminy Rzeszów?”

udzielono odpowiedzi (oddano głosów):

a) TAK - ...................................................................,

b) NIE -  ...................................................................,

c) Wstrzymuję się od głosu - ................................... .

8. Uwagi Komisji związane z przebiegiem głosowania:

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

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

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

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

9.  Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

10.  Przy sporządzaniu protokołu obecni byli:

1) .......................................... .................................................... ..................................
               (nazwisko i imię)  (funkcja w komisji)              (podpis)
2) .......................................... .................................................... ..................................

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

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

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



Załącznik  Nr 3  do  uchwały  Nr XII/ 98 /2007 Rady
 Rady Gminy Świlcza z dnia 31 października 2007 r.

WSTĘPNE WYNIKI GŁOSOWANIA

przeprowadzonego w dniu .................................. w toku konsultacji z mieszkańcami
Sołectwa ................... w celu poznania ich opinii w przedmiocie zmiany granic Gminy
Świlcza polegającej na wyłączeniu z jej obszaru sołectwa ............................................. i
włączeniu
                                       obszaru tego sołectwa do Gminy Rzeszów.

Po zamknięciu lokalu konsultacyjnego i przeliczeniu głosów Komisja stwierdza, iż wstępne
wyniki  głosowania przedstawiają się następująco;

Na pytanie:

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

udzielono odpowiedzi (oddano głosów):

TAK - ................................................................  głosów

NIE -  ................................................................. głosów

WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU - .................... głosów

Podpisy Komisji:


