ZARZĄDZENIE NR 203/17
BURMISTRZA DUKLI
z dnia 23 listopada 2017 r.
w sprawie określenia terminu i zasad przeprowadzenia konsultacji, składu osobowego Komisji do spraw
przeprowadzenia konsultacji oraz wzoru protokołu zawierającego wyniki przeprowadzonych konsultacji
z mieszkańcami w przedmiocie połączenia miejscowości Nadole z miastem Dukla
Na podstawie art. 4a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875 ) oraz § 6 uchwały Nr XXI/136/16 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie połączenia miejscowości Nadole z miastem Dukla
(Dz. U. Województwa Podkarpackiego z 2016 r., poz. 1811), Burmistrz Dukli zarządza, co następuje:
§ 1. Termin konsultacji ustala się na okres od dnia 1 grudnia do 20 grudnia 2017 roku.
§ 2. 1. Konsultacje z mieszkańcami przeprowadzone będą poprzez udostępnienie ankiet konsultacyjnych
w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Dukli, na stronie internetowej Gminy Dukla - www.dukla.pl, na
zebraniu mieszkańców Osiedla Dukla i zebraniu wiejskim w Nadolu, a także poprzez sołtysa miejscowości Nadole
oraz Przewodniczącego Zarządu Osiedla Dukla.
2. Wypełnione ankiety konsultacyjne należy złożyć, za wyjątkiem określonym w ust. 3, w Urzędzie Miejskim
w Dukli:
1) listowanie, na adres Urząd Miejski w Dukli, Trakt Węgierski 11, 38- 450 Dukla, w tej sytuacji decyduje data
stempla pocztowego,
2) osobiście, w pokoju nr 111 Urzędu Miejskiego w Dukli, Trakt Węgierski 11, 38- 450 Dukla.
3. Podczas zebrania wiejskiego w Nadolu oraz zebrania mieszkańców Osiedla Dukla ankiety konsultacyjne
zostaną zebrane od uczestników spotkania przez Komisję do spraw przeprowadzania konsultacji. Z zebrań
każdorazowo zostanie sporzadzony protokół.
§ 3. Wzór protokołu zawierającego wyniki przeprowadzenia konsultacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
zarządzenia.
§ 4. 1. W skład Komisji do spraw przeprowadzenia konsultacji wchodzą:
1) Halina Cycak - Przewodnicząca Komisji,
2) Zenon Leńczyk - członek Komisji,
3) Andrzej Dziedzic - członek Komisji,
4) Wiktor Madej - członek Komisji,
5) Natalia Belcik - Sekretarz Komisji.
2. Do zadań Komisji należy w szczególności:
1) sprawowanie funkcji nadzorującej przebieg procesu konsultacyjnego,
2) odbiór ankiet konsultacyjnych od mieszkańców podczas zebrania wiejskiego w Nadolu i zebrania mieszkańców
Osiedla Dukla,
3) przeliczenie oddanych głosów,
4) sporzadzenie protokołu podczas zebrania wiejskiego w Nadolu i zebrania mieszkańców Osiedla Dukla,
5) sporządzenie protokołu zawierającego wyniki przeprowadzonych konsultacji.
3. Przewodniczącym Komisji jest Sekretarz Gminy Dukla, a w razie jego nieobecności osoba przez niego
wyznaczona.
4. Przewodniczący Komisji, niezwłocznie po przeprowadzeniu konsultacji, doprowadza do sporzadzenia przez
Komisję pisemnego protokołu z konsultacji oraz informuje Burmistrza Dukli o wynikach konsultacji i pracy
Komisji.
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§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza Sekretarzowi Gminy Dukla.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Dukli
Andrzej Bytnar
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Załącznik do zarządzenia Nr 203/17
Burmistrza Dukli
z dnia 23 listopada 2017 r.

Wzór protokołu zawierającego wyniki przeprowadzenia konsultacji
/pieczątka Urzędu Miejskiego w Dukli/

Protokół z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie połączenia miejscowości
Nadole z miastem Dukla
Komisja w składzie:
1. Halina Cycak- Sekretarz Gminy Dukla,
2. Zenon Leńczyk- Przewodniczacy Zarządu Osiedla Dukla,
3. Andrzej Dziedzic- Przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli,
4. Wiktor Madej- sołtys sołectwa Nadole
5. Natalia Belcik- Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Dukli
w dniu...... ustaliła wyniki konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie połączenia miejscowości Nadole
z miastem Dukla.
Wyniki konsultacji:
1. Liczba mieszkańców wsi Nadole, którzy wzięli udział w konsultacjach: .............osób,
2. Liczba mieszkańców miasta Dukla, którzy wzięli udział w konsultacjach: .............. osób,
3. Liczba mieszkańców miasta Dukla popierających przyłączenie (głosy „TAK"): ............ osób,
4.Liczba mieszkańców wsi Nadole popierających przyłączenie (głosy „TAK"): ............ osób,
5. Liczba mieszkańców miasta Dukla sprzeciwiających się przyłączeniu (głosy "NIE"): .......... osób,
6.Liczba mieszkańców wsi Nadole sprzeciwiających się przyłączeniu (głosy "NIE"): .......... osób
7. Liczba mieszkańców miasta Dukla wstrzymujących się w wyrażeniu opinii
(głosy "WSTRZYMUJĘ SIĘ"): ......... osób,
8. Liczba mieszkańców wsi Nadole wstrzymujących się w wyrażeniu opinii
(głosy "WSTRZYMUJĘ SIĘ"): ......... osób.

Id: 378B6D55-9E52-4A78-8F0C-07E38086937C. Podpisany

Strona 1

WYNIKI ŁĄCZNE:
1. Łączna liczba osób popierających przyłączenie: ......... osób,
2. Łączna liczba osób sprzeciwiających się przyłączeniu: ......... osób,
3. Łączna liczba osób wstrzymujących się w wyrażeniu opinii: ....... osób,
4. Łączna liczba osób biorących udział w głosowaniu: ....... osób.
5. Łączna liczba głosów nieważnych: ........ osób,
6. Łączna liczba nieważnych ankiet konsultacyjnych: ........ ankiet.
Podpisy członków Komisji:
1. ……………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………..
3. ……………………………………………………………..
4. ……………………………………………………………..
5. ……………………………………………………………..
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