UCHWAŁA NR VI/31/11
RADY GMINY HYŻNE
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Nieborów
dotyczących wyłączenia z Sołectwa Nieborów miejscowości Zapad.

Na podstawie art. 5a, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 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 późn. zm.) oraz § 10 i §11 statutu
Gminy Hyżne uchwalonego UchwałąNrXVII/l35/04 Rady Gminy w Hyżnem z dnia 28 czerwca 2004
r. opublikowanego w d z . Urz woj. Podkr. Z 2004 r. nr 106, poz.1156, w związku z wnioskiem
mieszkańców Zapad należących do Sołectwa Nieborów z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie wydzielenia
z Sołectwa Nieborow miejscowości Zapady i włączenia do Sołectwa Hyżne Rada Gminy
postanawia, co następuje :
§ 1. Wyraża się wolę wydzielenia z Sołectwa Nieborów miejscowości Zapady i włączenia do
Sołectwa Hyżne.
§ 2. W celu wydzielenia miejscowości Zapady z Sołectwa Nieborów i włączenia do Sołectwa
Hyżne przeprowadza się konsultacje społeczne z mieszkańcami Sołectwa Nieborów w trybie i na
zasadach określonych niniejszą uchwałą.
§ 3. 1. Konsultacje z mieszkańcami polegać będą na złożeniu w Urzędzie Gminy Hyżne
oświadczenia w formie pisemnej przez pełnoletniego mieszkańca Sołectwa Nieborów w terminie do
30 dni od podania do publicznej wiadomości ogłoszenia Wójta o konsultacjach.
2. Oświadczenie powinno zawierać następujące dane:
1) Imię i nazwisko,
2) Adres zamieszkania, własnoręczny podpis mieszkańca,
3) Datę złożenia oświadczenia,
3. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do uchwały.
§ 4. Uznaje się konsultacje za ważne, o ile w konsultacjach wzięło co najmniej 70 %
uprawnionych mieszkańców.
§ 5. Po zakończeniu konsultacji komisja konsultacyjna sporządza protokół wyników, który
przekazuje niezwłocznie Wójtowi wraz z oświadczeniami mieszkańców.
§ 6. Ogłoszenie o terminie i formie Wójt Gminy Hyżne poda do publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty, niezwłocznie po wejściu w życie niniejszej uchwały.
§ 7. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji Wójt składa na najbliższej sesji Rady Gminy
Hyżne, przypadającej po zakończeniu i ustaleniu wyników konsultacji.
§ 8. Zasady i tryb pracy komisji konsultacyjnej określi Wójt w drodze zarządzenia.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§10. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
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