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UCHWAŁA Nr VIII/37/2011
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kisielice odnośnie utworzenia
nowej jednostki pomocniczej (Sołectwa Kantowo).
Na podstawie art. 5 ust. 2. i art. 40 ust. 1 w związku z
art. 5a) ust. 2. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz
stosowanie do zapisu § 7 ust. 3 Statutu Gminy Kisielice
(Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 213, poz. 2895
z dnia 28 grudnia 2010 r.) Rada Miejska w Kisielicach
uchwala, co następuje:

1) O terminie i miejscu konsultacji mieszkańcy winni być
poinformowani
co
najmniej
z
tygodniowym
wyprzedzeniem.

§ 1. Ustala się w postanowieniach tej uchwały zasady i
tryb przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy
Kisielice zamieszkującymi w miejscowości Kantowono,
należącej obecnie do sołectwa Goryń, odnośnie
utworzenia z w/w sołectwa nowej jednostki pomocniczej
(sołectwa Kantowo).

§ 7. Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony
protokół, który powinien zawierać:

2) Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2 ogłoszone
zostaną przez wywieszenie stosownych obwieszczeń
na tablicach ogłoszeń w miejscowościach objętych
konsultacjami.

1) problematykę konsultacji z mieszkańcami,
2) pytania poddane pod głosowanie,

§ 2. W konsultacjach z mieszkańcami, zwanych dalej
„konsultacjami”, mieszkańcy miejscowości Kantowo z
istniejącego sołectwa Goryń wyrażą swoją opinię co do
utworzenia z części obszaru w/w sołectwa, nowej
jednostki pomocniczej (sołectwa Kantowo).

3) liczbę osób uprawnionych do głosowania,
4) liczbę osób, które wzięły udział w głosowaniu,
5) liczbę oddanych głosów popierających inicjatywę
utworzenia sołectwa Kantowo, jak również liczbę
głosów tej inicjatywie przeciwnych i wstrzymujących
się.

§ 3. Wzór listy do przeprowadzenia konsultacji stanowi
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 4. Konsultacje zarządza Burmistrz Kisielic w drodze
zarządzenia.

§ 8. Dokumenty potwierdzające przebieg i wynik
konsultacji Komisja niezwłocznie przekazuje Burmistrzowi
Kisielic.

§ 5. Mieszkańcy miejscowości uczestniczących w
konsultacjach potwierdzają swoją obecność i sposób
głosowania na liście, o której mowa w § 3.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Kisielic.

§ 6. 1. Konsultacje prowadzi komisja powołana przez
Burmistrza Kisielice w drodze zarządzenia. W zarządzeniu
Burmistrz Kisielic ustali również termin i miejsce
prowadzenia konsultacji.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kisielicach
Janusz S. Więcek

Załącznik
do uchwały nr VIII/37/2011
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 16 czerwca 2011 r.
LISTA MIESZKAŃCÓW UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH
Pytanie:
Czy jesteś za utworzeniem (w wyniku wyodrębnienia (podziału) z istniejącego sołectwa Goryń) nowego sołectwa Kantowo?
Lp.

Nazwisko i imię

Nr Pesel

Adres

za

Jestem
przeciw
wstrzymuję się

Podpis

Pouczenie:
Konsultacje polegają na postawieniu znaku „x” w odpowiedniej rubryce: jestem za, jestem przeciw lub wstrzymuję się
Osoba uprawniona potwierdza uczestnictwo w konsultacjach własnoręcznym podpisem.

WYNIKI KONSULTACJI:
Liczba osób uprawnionych:....................
Liczba osób, które wzięły udział w konsultacjach:.......................
Liczba osób „za”:..................
Liczba osób „przeciw”:.................
Liczba osób „wstrzymujących się”:......................
Wynik końcowy konsultacji i większość osób biorących udział w konsultacjach opowiedziała się za:......................................
....................................................................................................................................................................................................

Podpisy członków Komisji:
1. .....................................................
2. .....................................................
3. .....................................................
4. .....................................................

