
UCHWAŁA NR XVI/128/2015
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Łażany oraz wsi Mielęcin w przedmiocie 
zmiany granic wsi Mielęcin

Na podstawie art. 4 ust. 1-4, 4a ust. 2, 4b, 5a oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515)  Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami wsi Łażany oraz wsi Mielęcin w sprawie 
zmiany granic wsi Mielęcin w zakresie określonym w uchwale Rady Miejskiej Nr XVI/127/2015 z dnia 22 grudnia 
2015r. w sprawie przystąpienia do zmiany granic wsi Mielęcin.

2. W przedmiocie konsultowanej sprawy ustala się pytanie następującej treści:

„Czy jest Pani/Pan za zmianą granic wsi Mielęcin, polegającą na włączeniu do obszaru wsi Mielęcin części 
obszaru wsi Łażany, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Żarowie Nr XVI/127/2015 z dnia 22 grudnia 
2015r. w sprawie przystąpienia do zmiany granic wsi Mielęcin?”.

§ 2. 1. Konsultacje z mieszkańcami wsi Łażany oraz wsi Mielęcin zostaną przeprowadzone przy pomocy 
ankiety konsultacyjnej.

2. Wzór ankiety konsultacyjnej określa załącznik do niniejszej uchwały. Wyrażenie opinii polegać będzie na 
umieszczeniu w odpowiedniej rubryce ankiety („Jestem za”, „Jestem przeciw”, „Wstrzymuję się”) znaku X oraz 
wpisanie PESEL i podpisanie ankiety konsultacyjnej. Ankietowany udzielając odpowiedzi na pytanie stawia znak 
X tylko w jednej kratce. Odpowiedź na pytanie uważa się za nieważną, jeżeli w arkuszu ankiety nie postawiono 
znaku X w żadnej kratce, postawiono znak X w więcej niż jednej kratce lub zamazano kratkę.

§ 3. 1. Ankiety konsultacyjne zostaną udostępnione mieszkańcom w:

a) Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie

b) u sołtysa wsi Łażany

c) u sołtysa wsi Mielęcin

2. Wypełnione ankiety konsultacyjne mieszkańcy obu wsi mogą składać w miejscach ich udostępnienia.

§ 4. Mapa przedstawiająca włączany obszar zostanie udostępniona do wglądu w:

a) Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie

b) Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żarowie

§ 5. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, skład osobowy Komisji ds. przeprowadzenia konsultacji 
oraz wzór protokołu zawierającego wyniki  przeprowadzonych konsultacji określi Burmistrz Miasta Żarów w 
drodze odpowiednich zarządzeń.

§ 6. Burmistrz Miasta Żarów zawiadomi mieszkańców o terminie konsultacji na co najmniej 7 dni przed ich 
rozpoczęciem w sposób zapewniający dotarcie  informacji do zainteresowanych mieszkańców.

§ 7. Z przeprowadzonych konsultacji Burmistrz Miasta Żarów złoży Radzie Miejskiej w Żarowie sprawozdanie 
na najbliższej sesji po zakończeniu konsultacji.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do Uchwały
 Nr XVI/128/2015

Rady Miejskiej w Żarowie  
z dnia 22 grudnia 2015r.

ANKIETA KONSULTACYJNA
w sprawie zmiany granic wsi Mielęcin

Czy jest Pani/Pan za zmianą granic wsi Mielęcin, polegającą na włączeniu do 
obszaru wsi Mielęcin części obszaru wsi Łażany,  zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej 
w Żarowie Nr XVI/127/2015 z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie przystąpienia do 

zmiany granic wsi Mielęcin?

JESTEM ZA JESTEM PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ

IMIĘ ....................................                           NAZWISKO .............................

PESEL .................................    ADRES ...........................................................

Wyrażenie opinii polega na umieszczeniu w odpowiedniej rubryce znaku X

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ankiecie konsultacyjnej do celów 
przeprowadzenia konsultacji w sprawie zmiany granic wsi Mielęcin.

.....................................................
              czytelny podpis
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Uzasadnienie

do Uchwały

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Łażany oraz wsi Mielęcin w przedmiocie
zmiany granic wsi Mielęcin

Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmiany granic wsi jest koniecznym warunkiem do
przeprowadzenia procedury zmian terytorialnych. Niniejsza uchwała reguluje tryb oraz zasady przeprowadzenia
tych konsultacji a także wzór ankiety, w związku z czym zasadne jest jej podjęcie.

Sporządziła:

Anna Kołodziej

Kierownik Referatu Nieruchomości

i Gospodarki Przestrzennej
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