
Uchwała Nr XXV/232/2008
Rady Gminy Świlcza

z  dnia   22  grudnia  2008 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 i art. 40 ust. 2 pkt 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.0418/9/08 z dnia 14 listopada 2008 r. o wyrażenie opinii w sprawie
proponowanej zmiany granic Gminy Rzeszów poprzez włączenie do jej obszaru sołectw
Bzianka i Rudna Wielka należących 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 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.

1. Konsultacje z mieszkańcami przeprowadza się na Zebraniach Wiejskich sołectw Bzianka
i Rudna Wielka zwołanych, na wniosek Wójta Gminy, przez ich sołtysów oraz
przeprowadzonych zgodnie z postanowieniami statutów tych sołectw.

2. Integralną częścią porządku obrad Zebrań Wiejskich, o których mowa w ust. 1, jest
wystąpienie Wójta Gminy zawierające omówienie przyczyn, skali i skutków
sugerowanych zmian granic Gminy, jego stanowisko w tej sprawie, a także ewentualne
wyjaśnienia
i odpowiedzi uczestnikom Zebrania.

§ 3.

Uprawnionymi  do  udziału w konsultacjach  są mieszkańcy sołectw Bzianka i Rudna
Wielka, wchodzący w skład Zebrań Wiejskich tych sołectw, to jest ci, którzy w dniu ich
przeprowadzenia posiadają ukończone 18 lat i stale na obszarze tych sołectw zamieszkują.

§ 4.

1. Wyrażenie opinii w toku konsultacji następuje poprzez głosowanie uprawnionych
w odpowiedzi na pytanie: „Czy jesteś za zmianą granic Gminy Świlcza polegającą na
wyłączeniu z jej obszaru Sołectwa ... [odpowiednio Bzianka lub Rudna Wielka]
i włączeniu obszaru tego sołectwa do Gminy Rzeszów?”. Głosowanie przeprowadza się
po uprzednim wywołaniu: „kto jest za”, „kto się  wstrzymuje od głosu”, „kto jest przeciw”.

2. W zależności od wyników przeprowadzonego głosowania, treścią uchwały Zebrania
Wiejskiego jest sprzeciw wobec, przedstawionej  w pytaniu, zmiany granic Gminy



Świlcza, aprobata dla dokonania takiej zmiany albo też stwierdzenie, że liczba
zwolenników
tej zmiany jest równa liczbie jej przeciwników.
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§ 5.

1. W ciągu 3 dni od dnia podjęcia uchwały, o której mowa w § 4, sołtys przedkłada ją
Przewodniczącemu Rady Gminy Świlcza oraz Wójtowi Gminy.

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

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza  się Wójtowi Gminy.

§ 7.

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


