
 

 

UCHWAŁA NR XLVII/324/2017 

RADY GMINY ŚWILCZA 

z dnia 11 września 2017 r. 

w sprawie trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie wyłączenia części obszaru 

z sołectwa Świlcza i włączenia tego obszaru do sołectwa Woliczka 

Na podstawie art. 5 ust. 2 i 3 oraz art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) w związku z § 6 ust. 1 pkt 2 Statutu Gminy Świlcza Rada Gminy, działając 

w następstwie inicjatywy mieszkańców, postanawia, co następuje: 

§ 1. 1. Przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami sołectw Świlcza i Woliczka w Gminie Świlcza w celu 

poznania ich opinii o proponowanym wyłączeniu części - o powierzchni 99,1352 ha oraz w granicach 

określonych na mapie stanowiącej załącznik do uchwały - obszaru z sołectwa Świlcza i włączeniu tego obszaru 

do sołectwa Woliczka. 

2. Konsultacje przeprowadzone zostaną na Zebraniach Wiejskich – zwołanych i przeprowadzonych zgodnie 

z zasadami określonymi w ich statutach – w sołectwach Świlcza i Woliczka. 

3. O terminach i miejscach Zebrań Wiejskich, w trakcie których odbędą się konsultacje, mieszkańcy 

sołectw zostaną powiadomieniu przez sołtysów w sposób zwyczajowo przyjęty w tych sołectwach, nie później 

niż na 7 dni przed ich planowanym odbyciem. Przedmiotowe powiadomienie zamieszcza się również na tablicy 

ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świlcza oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy 

Świlcza (http://www.swilcza.i-gmina.pl). 

§ 2. Stanowisko mieszkańców zostanie wyrażone w formie uchwał Zebrań Wiejskich, będących wynikiem 

głosowania uczestników tych Zebrań w odpowiedzi na następujące pytania: „Kto jest za wyłączeniem części 

obszaru z sołectwa Świlcza o powierzchni ok. 99,1352 ha i włączeniem tego obszaru do sołectwa Woliczka”, 

„Kto jest przeciwny wyłączeniu części obszaru z sołectwa Świlcza o powierzchni ok. 99,1352 ha i włączeniu 

tego obszaru do sołectwa Woliczka” oraz „Kto się wstrzymał od głosu w sprawie wyłączenia części obszaru 

z sołectwa Świlcza o powierzchni ok. 99,1352 ha i włączenia tego obszaru do sołectwa Woliczka”. 

§ 3. W terminie 7 dni od doręczenia mu protokołów Zebrań Wiejskich wraz z treścią uchwał, o których 

mowa w § 2, Wójt Gminy ogłasza wyniki konsultacji w poszczególnych sołectwach poprzez zamieszczenie 

stosownej informacji w miejscach i w sposób określonych w § 1 ust. 3. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Świlcza 

 

             mgr Piotr Wanat 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 19 września 2017 r.
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