DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Gorzów Wielkopolski, dnia 23 lipca 2015 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Justyna Pałczyńska-Strelau; LUW

Poz. 1409

Data: 2015-07-23 13:00:42

UCHWAŁA NR V/55/2015
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie określenia trybu konsultacji z mieszkańcami sołectwa Bodzów w przedmiocie
podziału sołectwa
Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594
ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Określa się tryb przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Bodzów w skład którego
wchodzą: wieś Bodzów, przysiółek Sobolice i osada Kropiwnik na dwa sołectwa:
1) Sołectwo Bodzów obejmujące obszar miejscowości Bodzów;
2) Sołectwo Sobolice obejmujące obszar miejscowości Sobolice i Kropiwnik.
2. Konsultacje polegają na zasięgnięciu opinii mieszańców miejscowości Bodzów, Sobolice i Kropiwnik
poprzez udzielenie przez nich odpowiedzi na pytanie:
„Czy jest Pani/Pan za podziałem Sołectwa Bodzów i utworzeniem w wyniku podziału dwóch odrębnych
sołectw: Sołectwa Bodzów obejmującego obszar miejscowości Bodzów i Sołectwa Sobolice
obejmującego obszar miejscowości Sobolice i Kropiwnik.”.
3. Osoby uprawnione do udziału w konsultacjach wyrażają swoją opinię poprzez zaznaczenie odpowiedniej
kratki na karcie konsultacyjnej, której wzór stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
4. Konsultacje zostaną przeprowadzone na zebraniu wiejskim w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie
niniejszej uchwały.
5. Miejsce i datę przeprowadzenie konsultacji określi Burmistrz Bytomia Odrzańskiego w ogłoszeniu
o przeprowadzeniu konsultacji.
6. Ogłoszenie o którym mowa w ust. 5 podaje się do publicznej wiadomości, co najmniej 7 dni przed
terminem konsultacji, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Bodzów, Sobolice,
Kropiwnik
oraz
poprzez
zamieszczenie
na
stronie
internetowej
gminy
Bytom
Odrzański www.bytomodrzanski.pl
7. Konsultacje przeprowadza i opracowuje zbiorcze wyniki trzyosobowa komisja powołana przez
Burmistrza Bytomia Odrzańskiego, która przekazuje dokumentację z przeprowadzonych konsultacji
Burmistrzowi.
8. Burmistrz Bytomia Odrzańskiego przedstawi wyniki konsultacji Radzie Miejskiej w Bytomiu
Odrzańskim.
9. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób biorących udział w konsultacjach.
10. Organy gminy nie są związane wynikami konsultacji.
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11. Burmistrz Bytomia Odrzańskiego podaje do publicznej wiadomości wyniki konsultacji poprzez
wywieszenie na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Bodzów, Sobolice i Kropiwnik oraz na stronie
internetowej Gminy Bytom Odrzański.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Chmielewski
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Załącznik
do Uchwały Nr V/55/2015
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
z dnia 25 czerwca 2015 r.
KARTA KONSULTACYJNA
(KARTA DO GŁOSOWANIA)
Czy jest Pani/Pan za podziałem sołectwa Bodzów i utworzeniem w wyniku podziału dwóch
odrębnych sołectw: Sołectwa Bodzów obejmującego obszar miejscowości Bodzów i Sołectwa Sobolice
obejmującego obszar miejscowości Sobolice i Kropiwnik?

TAK

Pieczęć okrągła
Urzędu Miejskiego
w Bytomiu Odrzańskim

NIE
POUCZENIE:
Wyrażenie opinii w sprawie podziału Sołectwa Bodzów i utworzeniem w wyniku podziału dwóch
odrębnych sołectw: Sołectwa Bodzów obejmującego obszar miejscowości Bodzów i Sołectwa Sobolice
obejmującego obszar miejscowości Sobolice i Kropiwnik polega na zaznaczeniu na karcie do głosowania
znakiem „X” w kratce obok właściwej odpowiedzi. Za nieważne uważa się te karty, w których zaznaczono
dwie kratki lub nie zaznaczono żadnej kratki, karty przedarte lub bez pieczęci urzędowej.

