
 

 

UCHWAŁA NR V.30.2015 

RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE 

z dnia 12 lutego 2015 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Boguchwała  

dotyczącymi utworzenia nowych osiedli na terenie miasta Boguchwała 

Na podstawie art. 5a i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. 

U. 2013.poz.594) Rada Miejska w Boguchwale postanawia, co następuje: 

§ 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta Boguchwała w sprawie utworzenia 

nowych osiedli na terenie miasta Boguchwała. 

§ 2. 1 Konsultacje będą miały charakter powszechny. 

2. Mieszkańcy odpowiedzą na pytania: Czy jesteś za utworzeniem nowych osiedli na terenie miasta 

Boguchwała: jestem za □ jestem przeciw □ wstrzymuję się □ 

§ 3. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy ujęci w stałym rejestrze wyborców gminy 

Boguchwała, mający w dniu ich przeprowadzenia ukończone 18 lat. 

§ 4. 1 Konsultacje będą polegać na wyrażeniu opinii poprzez umieszczenie w polu kwadratu  

znaku X w ankiecie konsultacyjnej. Wzór ankiety konsultacyjnej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Ankiety konsultacyjne będą udostępniane przez zespoły konsultacyjne. Skład osobowy zespołów 

konsultacyjnych określi Burmistrz zarządzeniem. 

§ 5. 1 Przebieg proponowanego podziału określa mapa stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. Oddany głos jest ważny, jeżeli w ankiecie konsultacyjnej zostanie postawiony w polu kwadratu,  

znak X przy jednej z trzech odpowiedzi. W pozostałych przypadkach oddany głos jest nieważny. 

§ 6. Konsultacje odbędą się w miesiącach marzec, kwiecień 2015 roku. Szczegółowy termin 

i harmonogram konsultacji określi Burmistrz zarządzeniem. 

§ 7. Przeliczenia głosów i ustalenia wyników konsultacyjnych dokona Komisja Statutowo-Prawna. 

O wynikach przeprowadzonych konsultacji Przewodniczący Komisji powiadomi Radę Miejską w Boguchwale. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Boguchwały, a nadzór nad jej wykonaniem zleca się 

Komisji Statutowo-Prawnej. 

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

Województwa Podkarpackiego.   
  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 Przewodniczący  

Rady Miejskiej 

 

Wiesław Kąkol 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 18 lutego 2015 r.

Poz. 408



           Wzór ankiety konsultacyjnej 

     do wyrażenia  opinii w sprawie utworzenia nowych osiedli na terenie 

gminy Boguchwała 

 

 

Czy jest Pani/Pan  za utworzeniem nowych osiedli na terenie miasta 

Boguchwała 

 

 □ jestem za 

 □ jestem przeciw 

 □ wstrzymuję się 

 

 

Informacja: 

Oddany głos jest ważny , jeżeli na karcie konsultacyjnej zostanie postawiony  

w polu kwadratu,   znak X przy jednej z trzech odpowiedzi. W pozostałych 

przypadkach oddany głos jest nieważny. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały  

Nr V.30.2015 

Rady Miejskiej w Boguchwale 

z dnia 12 lutego 2015 r. 
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