UCHWAŁA NR XXXI/186/2010
RADY GMINY WILCZYCE
z dnia 10 marca 2010 r.
w sprawie określenia zasad trybu przeprowadzenia konsultacji w sprawie zmiany granicy administracyjnej
pomiędzy Gminą Wilczyce a Gminą Dwikozy.
Na podstawie art. 5 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr z 2001 r. Nr 142
poz.1591 z późn. zm. ) Rada Gminy Wilczyce uchwala, co następuje:
§ 1. Przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami sołectwa Gałkowice – Ocin w sprawie zmiany granicy
administracyjnej Gminy Wilczyce.
§ 2. Przedmiotem konsultacji jest:
1) zebranie opinii sprawie zmiany granicy administracyjnej pomiędzy Gminą Wilczyce a Gminą Dwikozy polegającej
na włączeniu do Gminy Wilczyce części gruntu położonego w miejscowości Nowe Kichary, Gmina Dwikozy,
składającego się z działek Nr 87 o pow. 0.1500 ha i Nr 88 o pow. 0.1100 ha położonych bezpośrednio przy
granicy Gminy Wilczyce.
§ 3.
1) W konsultacji mogą wziąć udział mieszkańcy wsi Gałkowice – Ocin zameldowani na pobyt stały i posiadający
czynne prawo wyborcze zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw ( Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm ).
2) Konsultacja jest ważna jeżeli wzięło w niej udział co najmniej 2/3 mieszkańców wsi Gałkowice – Ocin
uprawnionych do głosowania.
§ 4. 1. Do przeprowadzenia konsultacji powołuje się komisję w następującym składzie:
1) Przewodniczący komisji – Alojzy Jakus – radny, przedstawiciel sołectwa,
2) Sekretarz komisji - Agnieszka Wrzosek – pracownik Urzędu Gminy ,
3) Członek komisji - Andrzej Mazurek – radny.
4) Członek komisji - Adam Krakowiak – radny
5) Członek komisji - Stanisław Kolasiński – przedstawiciel sołectwa
2. Sołectwo Gałkowice – Ocin ma prawo zgłaszania własnego obserwatora prac komisji ( mężów zaufania )
w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszej uchwały do Przewodniczącego komisji.
§ 5. 1. Ustala się przeprowadzenie konsultacji na dzień 06 czerwca 2010 roku, tj. niedziela, od godz. 14:00 do
godz. 17:00 .
2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w pomieszczeniu świetlicy wiejskiej należącej do Stowarzyszenia Sportu
i Rekreacji Gałkowice – Ocin położonej na działce Nr 87 o pow. 0.1500 ha w miejscowości Nowe Kichary , gm.
Dwikozy, która stanowi własność Stowarzyszenia.
3. Komisja prowadzi rejestr osób uprawnionych do udziału w konsultacji zgodnie z załącznikiem Nr 1.
4. Przed przystąpieniem do złożenia opinii uprawniony do udziału w konsultacji okazuje komisji dokumentu
umożliwiający
stwierdzenie jego tożsamości.
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5. Uprawniony do udziału w konsultacji otrzymuje od komisji kartę opinii według wzoru określonego w załączniku
Nr 2 i udaje się do miejsca zapewniającego tajność wyrażenia swojej opinii.
6. Uprawniony do udziału w konsultacji wrzuca do urny kartę opinii w taki sposób aby strona zadrukowana nie

3. Komisja prowadzi rejestr osób uprawnionych do udziału w konsultacji zgodnie z załącznikiem Nr 1.
4. Przed przystąpieniem do złożenia opinii uprawniony do udziału w konsultacji okazuje komisji dokumentu
umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości.
5. Uprawniony do udziału w konsultacji otrzymuje od komisji kartę opinii według wzoru określonego w załączniku
Nr 2 i udaje się do miejsca zapewniającego tajność wyrażenia swojej opinii.
6. Uprawniony do udziału w konsultacji wrzuca do urny kartę opinii w taki sposób aby strona zadrukowana nie
była widoczna.
7. Zgłoszenie opinii na karcie innej niż urzędowa ( załącznik Nr 2 ) jest nieważna.
8. Przed rozpoczęciem konsultacji, komisja sprawdza, czy urna jest pusta, po czym zamyka ją i opieczętowuje
pieczęcią Rady Gminy oraz ustala liczbę kart opinii ( załącznik Nr 2 ).
9. Przechowywanie materiałów i pomoc techniczno – biurową zapewnia Urząd Gminy.
10. Po zakończeniu konsultacji komisja niezwłocznie przekazuje protokół według wzoru określonego w załączniku
Nr 3, rejestr osób uprawnionych do udziału w konsultacji, karty – opinie wykorzystane, karty -opinie niewykorzystane
Przewodniczącemu Rady Gminy.
§ 6. Komisja na żądanie Rady Gminy obowiązana jest udzielić wszechstronnych informacji o przebiegu konsultacji
i ulega rozwiązaniu z chwilą podjęcia Uchwały przez Radę Gminy w przedmiocie podsumowania opinii zgłoszonych
w toku konsultacji.
§ 7. Rada Gminy powinna w terminie jednego miesiąca od zakończenia konsultacji podjąć uchwałę w przedmiocie
podsumowania opinii zgłoszonych w toku konsultacji.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXI/186/2010
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 10 marca 2010 r.
REJESTR OSÓB UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W KONSULTACJI
Lp. Data Imię i Nazwisko osoby uprawnionej do udziału
w konsultacji

Podpis ( pokwitowanie pobrania druku Uwagi
opinii)

1
2
3
4

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXI/186/2010
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 10 marca 2010 r.
OPINIA
1)ID: HQIPG-QDXBJ-VZZYY-GEMRU-UZDRK.
Popieram zmianę granicy administracyjnej
Gminy Wilczyce polegającej na włączeniu do Gminy Wilczyce
części
Podpisany.
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gruntu położonego w miejscowości Nowe Kichary, Gmina Dwikozy, składającego się z działek Nr 87 o pow.
0.1500 ha i Nr 88 o pow. 0.1100 ha położonych bezpośrednio przy granicy Gminy Wilczyce.

Świętokrzyskiego.
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXI/186/2010
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 10 marca 2010 r.
REJESTR OSÓB UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W KONSULTACJI
Lp. Data Imię i Nazwisko osoby uprawnionej do udziału
w konsultacji

Podpis ( pokwitowanie pobrania druku Uwagi
opinii)

1
2
3
4

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXI/186/2010
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 10 marca 2010 r.
OPINIA
1)

Popieram zmianę granicy administracyjnej Gminy Wilczyce polegającej na włączeniu do Gminy Wilczyce części
gruntu położonego w miejscowości Nowe Kichary, Gmina Dwikozy, składającego się z działek Nr 87 o pow.
0.1500 ha i Nr 88 o pow. 0.1100 ha położonych bezpośrednio przy granicy Gminy Wilczyce.

2)

Jestem przeciw zmiany granicy administracyjnej Gminy Wilczyce polegającej na włączeniu do Gminy Wilczyce
części gruntu położonego w miejscowości Nowe Kichary, Gmina Dwikozy składającego się z działek Nr 87
o pow. 0.1500 ha i Nr 88 o pow. 0.1100 ha położonych bezpośrednio przy granicy Gminy Wilczyce.

3)

Wstrzymuje się od głosu.

Uwaga: Należy postawić znak ,,X” w kratce z lewej strony obok wybranej jednej opinii.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXI/186/2010
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 10 marca 2010 r.
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PROTOKÓŁ

przekazania dokumentacji zebranej w toku konsultacji przeprowadzonej
w dniu….............................................................. z mieszkańcami wsi Gałkowice - Ocin.
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXI/186/2010
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 10 marca 2010 r.
OPINIA
1)

Popieram zmianę granicy administracyjnej Gminy Wilczyce polegającej na włączeniu do Gminy Wilczyce części
gruntu położonego w miejscowości Nowe Kichary, Gmina Dwikozy, składającego się z działek Nr 87 o pow.
0.1500 ha i Nr 88 o pow. 0.1100 ha położonych bezpośrednio przy granicy Gminy Wilczyce.

2)

Jestem przeciw zmiany granicy administracyjnej Gminy Wilczyce polegającej na włączeniu do Gminy Wilczyce
części gruntu położonego w miejscowości Nowe Kichary, Gmina Dwikozy składającego się z działek Nr 87
o pow. 0.1500 ha i Nr 88 o pow. 0.1100 ha położonych bezpośrednio przy granicy Gminy Wilczyce.

3)

Wstrzymuje się od głosu.

Uwaga: Należy postawić znak ,,X” w kratce z lewej strony obok wybranej jednej opinii.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXI/186/2010
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 10 marca 2010 r.
PROTOKÓŁ
przekazania dokumentacji zebranej w toku konsultacji przeprowadzonej
w dniu….............................................................. z mieszkańcami wsi Gałkowice - Ocin.
W dniu ….................................stawili się :
Przewodniczący Rady Gminy Pan...............................................................................
oraz komisja konsultacyjna w składzie:
1) Przewodniczący komisji ….................................
2) Sekretarz komisji ................................................
3) członek komisji ...................................................
4) członek komisji ...................................................
5) członek komisji ...................................................
1.Konsultacje przeprowadzono w dniu …...........................................................
2.Liczba mieszkańców wsi Gałkowice-Ocin uprawnionych do udziału w konsultacjach
…............................................................................................
3.Liczba mieszkańców wsi Gałkowice-Ocin którzy wzięli udział
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w konsultacjach....................................................................................................
4.Liczba oddanych głosów:
1) popierających .............
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXI/186/2010
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 10 marca 2010 r.
PROTOKÓŁ
przekazania dokumentacji zebranej w toku konsultacji przeprowadzonej
w dniu….............................................................. z mieszkańcami wsi Gałkowice - Ocin.
W dniu ….................................stawili się :
Przewodniczący Rady Gminy Pan...............................................................................
oraz komisja konsultacyjna w składzie:
1) Przewodniczący komisji ….................................
2) Sekretarz komisji ................................................
3) członek komisji ...................................................
4) członek komisji ...................................................
5) członek komisji ...................................................
1.Konsultacje przeprowadzono w dniu …...........................................................
2.Liczba mieszkańców wsi Gałkowice-Ocin uprawnionych do udziału w konsultacjach
…............................................................................................
3.Liczba mieszkańców wsi Gałkowice-Ocin którzy wzięli udział
w konsultacjach....................................................................................................
4.Liczba oddanych głosów:
1) popierających .............
2) przeciwnych .............
3) wstrzymujących się .............
Zgodnie z § 5 pkt 10 Uchwały Nr XXXI /186 / 2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia
10 marca 2010 roku w sprawie określenia zasad trybu przeprowadzenia
konsultacji w sprawie zmiany granicy administracyjnej pomiędzy Gminą Wilczyce
a Gminą Dwikozy, komisja konsultacyjna przekazuje Przewodniczącemu Rady
Gminy następujące dokumenty:
1)....................................................................................................................................
2).....................................................................................................................................
3).....................................................................................................................................
4).....................................................................................................................................
Przewodniczący Rady Gminy potwierdza odbiór w/w dokumentów. Na tym protokół zakończono i podpisano.
Komisja
1) .….....................................
2) .….....................................
3) .….....................................
4) …......................................
5)...........................................

UZASADNIENIE
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do Uchwały Nr XXXI / 186 / 2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie określenia zasad
i trybu przeprowadzenia konsultacji w sprawie zmiany granicy administracyjnej pomiędzy Gminą Wilczyce a Gminą
Dwikozy.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXI / 186 / 2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie określenia zasad
i trybu przeprowadzenia konsultacji w sprawie zmiany granicy administracyjnej pomiędzy Gminą Wilczyce a Gminą
Dwikozy.
Rada sołecka i sołtys wsi Gałkowice-Ocin wsi zwrócili się z wnioskiem do Wójta Gminy o podjecie działań
zmierzających do zmiany granicy administracyjnej Gminy Wilczyce poprzez włączenie do Gminy Wilczyce gruntów,
które stanowią własność Stowarzyszenia Sportu i Rekreacji Gałkowice – Ocin gm. Wilczyce tj. działek Nr 87 o pow.
0.1500 ha i Nr 88 o pow.0.1100 ha położonych w miejscowości Nowe Kichary, Gmina Dwikozy, które położone są
bezpośrednio przy granicy Gminy Wilczyce.
Art.5a ust 1,2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591
z późn. zm) mówi, że w przypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach mogą być przeprowadzone na
jej terytorium konsultacje z mieszkańcami Gminy. Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy
określa Uchwała Rady Gminy. Mając na uwadze ustawowy wymóg przeprowadzenia konsultacji w sprawie zmiany
granicy administracyjnej Gminy zachodzi konieczność podjęcia Uchwały przez Radę Gminy . Niniejsza Uchwała
stanowić będzie podstawę do przeprowadzenia konsultacji, zgodnie ze wskazanymi w Uchwale zasadami i trybie.
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