ZARZĄDZENIE NR 17/11
BURMISTRZA ŁAP
z dnia 19 stycznia 2011 roku
w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Łapy
w przedmiocie podziału sołectwa Gąsówka Stara
Na podstawie art. 5a w związku z art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, 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, Nr 167, poz.1759, 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, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28 poz.
146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230 oraz § 114 pkt. 3 i 4 Statutu Miasta i Gminy Łapy
przyjętego uchwałą Nr VI/39/03 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Podl.
Nr 33 pózn.758) oraz §1 pkt. 1 lit a) i §2 pkt. 4 Załącznika do uchwały Nr XLIV/624/09 Rady
Miejskiej w Łapach z dnia 30 października 2009 r. w sprawie Zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Łapy (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 227
poz. 2682 z 02.12.2009), zarządzam, co następuje:
§ .1 Uruchamia się proces konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łapy w
przedmiocie podziału sołectwa Gąsówka Stara i utworzenia dwóch sołectw oraz nadania nazw
nowopowstałym sołectwom.
§ .2 Przedmiotem konsultacji jest jest wyrażenie woli w sprawie podziału sołectwa
Gąsówka Stara i utworzenia dwóch sołectw zgodnie z mapą stanowiącą załącznik do
niniejszego zarządzenia oraz nadania nazw nowopowstałym sołectwom.
§ .3 Konsultacje prowadzone będą w okresie od 3 lutego 2011 r. do 31 marca 2011 r.
§ .4 Do udziału w konsultacjach zaproszeni są wszyscy mieszkańcy Gminy Łapy.
§ .5 Konsultacje przeprowadzi się w formie zebrań wiejskich dla mieszkańców terenów
wiejskich gminy Łapy oraz w formie dwóch zebrań z mieszkańcami dla mieszkańców miasta
Łapy.
5.1 W czasie zebrań mieszkańcy winni zostać wyczerpująco poinformowani o sprawie
będącej przedmiotem konsultacji, a następnie po dyskusji, w ramach której winni uzyskać
wszelkie wyjaśnienia, mogą wyrazić swoją opinię.
5.2. Wyrażenie opinii nastąpi w formie głosowania tajnego podczas zebrań mieszkańców
i polegać będzie na umieszczeniu w odpowiedniej rubryce: „Jestem za”, „Jestem
przeciw”, „ Wstrzymuję się od głosu” znaku X na Karcie konsultacyjnej według wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ .6 Konsultacje przeprowadzi komisja powołana przez Burmistrza Łap odrębnym
zarządzeniem, w którym ustalony zostanie wzór protokołu.
§ .7 Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Urszula Jabłońska –
Sekretarz Gminy Łapy.
§ .8 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Łap
nr 17/11 z dnia 19 stycznia 2011 r.

Karta konsultacyjna
w przedmiocie podziału sołectwa Gąsówka Stara i utworzenia dwóch sołectw oraz
nadania nazw nowopowstałym sołectwom

Treść pytania:
1. „Czy jesteś za podziałem sołectwa Gąsówka Stara i utworzeniem dwóch sołectw
zgodnie z mapą przedstawioną na konsultacjach?

Jestem za

Jestem przeciw

Wstrzymuję się

2. „Czy jesteś za nadaniem nowopowstałym sołectwom nazw Gąsówka Stara Kolonia
(dla obszaru oznaczonego nr 1) i Gąsówka Stara (dla obszaru oznaczonego nr 2)?

Jestem za

Jestem przeciw

Wstrzymuję się

Wyrażenie opinii polega na umieszczeniu w odpowiedniej rubryce znaku X

