
UCHWAŁA  nr LI / 340 /2014
Rady Gminy Wierzbica z dnia 14 listopada 2014r.

w sprawie: zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa w sprawie 
podziału sołectwa Wierzbica.

Na podstawie art. 5 ust3 i art.5a ustawy z dnia 8 marca 1990r. O samorządzie gminnym (t.j. Dz U    
z 2013r. Poz. 594 z późn. zm.) ,w związku z  § 7 ust.2 uchwały rady Gminy Wierzbica w sprawie 
uchwalenia Statutu Gminy Wierzbica (Dz.Urz. Województwa Mazowieckiego nr 12 poz. 346 z dnia 
13 stycznia 2003r. Z późn. zm.)
                                                                                                                                     

                                                Rada Gminy  uchwala:

§ 1.
Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji w sprawie podziału sołectwa Wierzbica :

1. Inicjatorem podziału sołectwa Wierzbica są jego mieszkańcy.
2. Wolą mieszkańców jest dokonanie podziału sołectwa Wierzbica na dwa nowe sołectwa: 

sołectwo Wierzbica  obejmujące teren Osady Wierzbica i sołectwo Wierzbica Osiedle 
obejmujące teren Wierzbicy Osiedla, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej 
uchwały. 

3. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy sołectwa Wierzbica stale 
zamieszkujący na terenie sołectwa i posiadający prawo wyborcze do rady Gminy Wierzbica.

4. Konsultacje przeprowadzone będą poprzez zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa – 
oddzielnie dla Osady Wierzbica i oddzielnie dla  Wierzbicy Osiedla.

5. Zawiadomienie o terminie, miejscu i czasie zebrania, na którym mają być przeprowadzone 
konsultacje podaje do publicznej wiadomości sołtys poprzez wywieszenie zawiadomienia na 
tablicy ogłoszeń na 7 dni przed datą zebrania.

6. Konsultacje polegać będą na  zasięgnięciu opinii  mieszkańców sołectwa poprzez udzielenie 
na karcie konsultacyjnej poparcia lub wyrażenia sprzeciwu dla rozstrzygnięcia sprawy.
Wzór karty konsultacyjnej stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

7. Konsultacje odbędą się  na podstawie przygotowanych przez Urząd Gminy list 
uprawnionych do udziału w konsultacjach.

8. Konsultacje przeprowadza  i opracowuje zbiorcze wyniki 3-osobowa komisja skrutacyjna 
powołana wśród uczestników zebrania.

9. Uchwała zebrania wiejskiego jest ważna, jeśli za podziałem opowiedzą się obydwie części 
zebrania  wiejskiego zarówno dla Wierzbicy Osady jak i dla Osiedla.

10. Wyniki konsultacji społecznych i zapadłe uchwały podaje się do publicznej wiadomości 
poprzez zamieszczenia na tablicach ogłoszeniowych sołectwa Wierzbica i stronie 
internetowej Urzędu Gminy.

11. Obsługę organizacyjną przeprowadzenia konsultacji zapewni Wójt Gminy.

§ 2.

Projekt granic podziału sołectwa sporządza Wójt Gminy.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.


