
ZARZĄDZENIE NR 0050.221.2019
WÓJTA GMINY DRUŻBICE

 
z dnia 23 października 2019 r.

 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Rasy, Nowa Wieś, Kępa dotyczące

podziału sołectwa Rasy i utworzenia nowego sołectwa o nazwie Nowa Wieś.

 
Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506

z póź. zm), oraz uchwały Nr  XVII/121/2004 Rady Gminy Drużbice z dnia 28 grudnia 2004  r. w sprawie zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Drużbice, zarządzam, co następuje:
  

§ 1.1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami miejscowości Rasy, Nowa Wieś, Kępa
w sprawie  utworzenia nowego sołectwa o nazwie Nowa Wieś.  

2. Przeprowadzenie konsultacji o których mowa w § 1  ma na celu zebranie, opinii w sprawie utworzenia
nowego sołectwa o nazwie Nowa Wieś.  

§ 2.1. Ustalam termin przeprowadzenia konsultacji, o których mowa w § 1 na dzień 14 listopada 2019 roku
(t.j. czwartek) o godzinie 17.30 (I termin), o godzinie 18.00 (II termin)  

2. Ustalam miejsce przeprowadzenia konsultacji, o których mowa w §. 1 w sali OSP w Rasach.  
§ 3. Na przewodniczącego zebrania wyznaczam Panią Julitę Szmigielską - Sekretarza Gminy.  
§ 4. Konsultacje społeczne, określone w § 1 skierowane są do wszystkich osób, które stale zamieszkują

Gminę Drużbice, sołectwo Rasy, w skład którego wchodzą Rasy, Nowa Wieś i Kępa i posiadają czynne prawo
wyborcze.  

§  5.  Zasady  i tryb  przeprowadzenia  konsultacji,  o których  mowa  w §  l  określa  załącznik  Nr  l  do
zarządzenia.  

§ 6. Wzór karty konsultacyjnej do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami stanowi załącznik Nr 2 do
zarządzenia.  

§ 7. Wynik konsultacji jest uwzględniany przez Radę Gminy, jeżeli za propozycją opowiedziała się więcej
niż połowa mieszkańców miejscowości Rasy, Nowa Wieś, Kępa biorących udział w konsultacjach.  

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Drużbice.  
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Wójt Gminy Drużbice

mgr Tomasz Głowacki
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ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.221.2019 
Wójta Gminy Drużbice 
z dnia 23 października 2019 r.
 

 
Zasady  i tryb  przeprowadzenia  konsultacji  z mieszkańcami  miejscowości  Rasy,  Nowa  Wieś,  Kępa

dotyczących  utworzenia nowego sołectwa o nazwie Nowa Wieś.
  

§ 1. Konsultacje polegać będą na zasięgnięciu opinii wśród zainteresowanych mieszkańców miejscowości
Rasy, Nowa Wieś, Kępa poprzez przeprowadzenie głosowania w formie udzielenia odpowiedzi na pytania:  

1.  „Czy jesteś  za podziałem sołectwa Rasy  i utworzeniem dwóch sołectw o nazwie  „Rasy”,  „Nowa
Wieś”?”.  

§ 2. Udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w § l nastąpi w formie umożliwiającej wypowiedzenie się
„za”, „przeciw”, „wstrzymuje się”.  

§ 3. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy miejscowości Rasy, Nowa Wieś, Kępa,
którzy do dnia konsultacji ukończyli 18 lat (posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy, wpisani do
stałego rejestru wyborców).  

§ 4.1. Konsultacje odbędą się na podstawie przygotowanej przez pracownika Referatu Organizacyjnego
Urzędu Gminy Drużbice listy uprawnionych do udziału w konsultacjach.  

2. Lista uprawnionych winna zawierać nazwisko i imię, adres zamieszkania osoby uprawnionej do udziału
w konsultacjach.  

3. Na każdym arkuszu listy zostaną umieszczone pytania dotyczące przedmiotu konsultacji.  
§ 5. Osoby uprawnione do udziału w konsultacjach wyrażą swoją opinię poprzez postawienie znak „x”

na karcie konsultacyjnej w odpowiedniej kratce przy słowach „za”, „przeciw” lub „wstrzymuje się”.  
§ 6. Osoby pominięte na listach mogą wziąć udział w konsultacjach, jeżeli udokumentują zamieszkanie

na terenie miejscowości Rasy, Nowa Wieś, Kępa.  
§  7.1.  Konsultacje  przeprowadzi  i sporządzi  dokument  zawierający  wyniki  konsultacji  3 -  osobowa

Komisja, którą spośród pracowników Urzędu Gminy Drużbice, powoła Wójt Gminy.  
2. Konsultacje, o których mowa w § 7 ust. 1 przeprowadzone zostaną w dniu 14 listopada 2019 roku (t.j.

czwartek) o godzinie 17.30 (I termin), o godzinie 18.00 (II termin)  
§ 8.1. Członkowie Komisji mogą udzielać osobom uprawnionym dodatkowych informacji w przedmiocie

konsultacji.  
2. Przy odbiorze karty konsultacyjnej osoba uprawniona kwituje jej odbiór, składając swój podpis na liście

uprawnionych.  
§ 9. Dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 powinien zawierać następujące dane:  

1) przedmiot konsultacji;  
2) termin konsultacji;  
3) ogólną liczbę uprawnionych do konsultacji;  
4) liczbę mieszkańców biorących udział w konsultacji;
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5) liczbę osób opowiadających się „za”, „przeciw” lub „wstrzymujących się” od udzielenia odpowiedzi.  
§ 10. Komisja przekaże dokumentację i zbiorcze wyniki z konsultacji Wójtowi Gminy Drużbice.  
§ 11. Obsługę organizacyjną przeprowadzenia konsultacji zapewnia Wójt Gminy Drużbice. 
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ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.221.2019 
Wójta Gminy Drużbice 
z dnia 23 października 2019 r.
 

 
WZÓR

 
KARTA KONSULTACYJNA

 
dla mieszkańców sołectwa Rasy

 
Pytanie Nr 1:

 
„Czy jesteś za podziałem sołectwa Rasy i utworzeniem dwóch sołectw o nazwie „Rasy”, „Nowa Wieś”?.

 
□ - jestem „za”

 
□ - jestem „przeciw”

 
□ - „wstrzymuję się”

 
Pouczenie:

 
Proszę wstawić znak „x” w kratce z lewej strony odpowiadającej wybranej jednej odpowiedzi dotyczącej

pytania Nr 1.
 

Uwaga: Postawienie znaku „x” w dwóch lub trzech kratkach lub nie postawienie tego znaku w żadnej
z kratek przy udzieleniu odpowiedzi na pytanie Nr 1 spowoduje nieważność głosu. Głos będzie ważny, jeżeli
udzielono odpowiedzi na co najmniej jedno pytanie
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