
UCHWAŁA NR XXVIII/160/13
RADY GMINY STARY LUBOTYŃ

z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw w sprawie 
podziału sołectwa Gniazdowo.

Na podstawie art. 5 ust. 3 i art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z § 56 ust. 3 Statutu Gminy Stary 
Lubotyń stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXIII/160/10 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 
25 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stary Lubotyń (Dz.Urz. Woj. Maz. Nr 71, 
poz. 1080 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 
Ustala się następujące zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji w sprawie podziału sołectwa 
Gniazdowo i przyłączenia wsi Stare Rogowo do sołectwa Rogówek: 

1) inicjatorem podziału sołectwa Gniazdowo są mieszkańcy wsi Stare Rogowo, 

2) wolą mieszkańców wsi Stare Rogowo jest dokonanie podziału sołectwa Gniazdowo, 
obejmującego wsie Gniazdowo i Stare Rogowo i przyłączenie wsi Stare Rogowo do istniejącego 
sołectwa Rogówek, 

3) uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy sołectwa Gniazdowo i Rogówek, stale 
mieszkający na terenie tych sołectw i posiadający prawo wyborcze do Rady Gminy Stary 
Lubotyń, 

4) konsultacje przeprowadzone będą poprzez omówienie sprawy a nastepnie głosowanie na 
zebraniu wiejskim, zwołanym przez Wójta Gminy, 

5) zawiadomienie o terminie, miejscu i czasie zebrań, na krórych mają być przeprowadzone 
konsultacje, podaje do publicznej wiadomości sołtys poprzez wywieszenie zawiadomienia na 
tablicy ogłoszeń lub w sposób zwyczajowo przyjęty na 7 dni przed datą zebrania, 

6) dla ważności konsultacji na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność co najmniej 20% 
mieszkańców uprawnionych do głosowania. 

7) konsultacje polegać będą na zasięgnięciu opinii mieszkańców sołectwa poprzez jawne 
głosowanie poparcia lub wyrażenia sprzeciwu dla rozstrzygnięcia sprawy, 

8) konsultacje odbedą się na podstawie przygotowanych przez Urząd Gminy list osób 
uprawnionych do udziału w konsultacjach, 

9) uchwała zebrania wiejskiego jest ważna, jeśli uczestniczy w nim co najmniej 20% uprawnionych 
do głosowania stałych mieszkańców sołectwa, 

10) obsługę organizacyjną przeprowadzenia konsultacji zapewni Wójt Gminy.

§ 2. 
1. Projekt granic podziału sołectw sporządza Wójt Gminy. 

2. Przebieg granic sołectw uwzględniać będzie naturalne uwarunkowania przestrzenne 
i komunikacyjne.
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§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

 

Przewodniczący Rady 
Gminy

Jan Janusz Podbielski
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