
Uchwała Nr XXXII/245/09 
Rady Gminy w Biesiekierzu

 z dnia 29 czerwca 2009 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
sołectwa  w sprawie podziału  sołectwa  Laski  Koszalińskie 

Na podstawie :

- art. 5 ust. 3 , art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr
80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 , Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218,
z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458 ; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) 

- w związku z § 66 ust. 2 Statutu Gminy Biesiekierz stanowiącym załącznik do Uchwały Nr IV / 34/ 03 Rady
Gminy w Biesiekierzu z dnia 1 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Biesiekierz ( Dz.Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego Nr 49, poz. 814 z dnia 13 czerwca 2003r. ) - 

Rada Gminy uchwala:

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

1) Inicjatorem podziału sołectwa Laski Koszalińskie są jego mieszkańcy.

2) Wolą mieszkańców jest dokonanie podziału sołectwa Laski Koszalińskie, obejmującego wsie Laski
Koszalińskie  i  Kotłowo, na dwa nowe sołectwa:  sołectwo Laski  Koszalińskie  obejmujące  wieś  Laski
Koszalińskie i sołectwo Kotłowo obejmujące wieś Kotłowo.

3) Uprawnionymi  do  udziału  w  konsultacjach  są  mieszkańcy  sołectwa  Laski  Koszalińskie  stale
mieszkający na terenie sołectwa i posiadający prawo wyborcze do Rady Gminy w Biesiekierzu. 

4) Konsultacje  przeprowadzone  będą poprzez zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa – oddzielnie
dla wsi  Kotłowo i oddzielnie dla wsi Laski Koszalińskie.

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) Dla  ważności  konsultacji  na  zebraniu  wiejskim  wymagana  jest  obecność  co  najmniej  30  %
mieszkańców uprawnionych do głosowania .

7) 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.

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

9) Konsultacje przeprowadza i opracowuje zbiorcze wyniki 3-0sobowa Komisja skrutacyjna powołana
spośród uczestników zebrania.



10) Uchwała zebrania wiejskiego jest wiążąca , jeśli uczestniczy w nim co najmniej 30 % uprawnionych
do głosowania stałych mieszkańców sołectwa.

11) Obsługę organizacyjną przeprowadzenia konsultacji zapewni Wójt Gminy. 

§  2. Projekt  granic  podziału  sołectwa  sporządza  Wójt  Gminy.  Przebieg  granic  sołectwa
uwzględniać będzie naturalne uwarunkowania przestrzenne i komunikacyjne.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

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

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Lach



Załącznik
do Uchwały Nr XXXII/ 245 /09
Rady Gminy w Biesiekierzu
z dnia 29 czerwca 2009 r.

KARTA  DO  GŁOSOWANIA 

w konsultacji z mieszkańcami sołectwa Laski Koszalińskie

Pytanie:

Czy  jest  Pan/Pani  za  podziałem  sołectwa  Laski  Koszalińskie
obejmującego   wsie   Laski   Koszalińskie   i   Kotłowo   i  utworzeniem
dwóch  nowych sołectw:

- sołectwa Laski Koszalińskie obejmującego wieś Laski Koszalińskie,

- sołectwa Kotłowo obejmującego wieś Kotłowo ?

Tak Nie  

Wyjaśnienie dotyczące przedmiotu konsultacji:

Udzielenie odpowiedzi pozytywnej „Tak” oznacza udzielenie zgody, udzielenie odpowiedzi negatywnej
„Nie” oznacza brak zgody na podział sołectwa.

Informacja o sposobie głosowania:

Głosujący udziela odpowiedzi na postawione pytanie stawiając znak „ X”  w kratce obok odpowiedzi
pozytywnej „Tak”  albo w kratce obok odpowiedzi negatywnej „Nie”.
Postawienie znaku „X” w obu kratkach lub niepostawienie tego znaku w żadnej z kratek spowoduje
nieoddanie głosu. 

 


