
UCHWALA Nr XXXDU373/13

Rady Miejskiej w Jpdrzejowie

z dnia 29 sierpnia 2013 roku

w sprawie niewyraienia zgody na podzial solectwa Ksi42e - Skroni6w

na dwa odrgbne solectwa.

Na podstawie art. 18ust. l wzwiqzkuzart.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie

gminnym I Dz.U. 2013r. 5941 oraz $ 7 ust.2 uchwaly Nr XXXIII/310/13 Rady Miejskiej

w JEdrzejowie z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji

spolecznych z mieszkaricami miasta i gminy Jgdrzej6w, Rada Miejska uchwala, co nastgpuje:

s r

Nie wyra2a siE zgody na podzial solectwa Ksieze - Skroni6w i utworzenia dw6ch odrgbnych

solectw o nazwach: Ksi42e - Skroni6w Dolny i Ksiqie - Skronitfw.

s 2
Wykonanie uchwaly sip powierza Burmistrzowi Miasta Jgdrzejowa.

s 3
Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjgcia.

Przewodnicz4cy

Rady Miejskiej w Jgdrzejowie

mgr Pawel



UZASADNIENIE

W dniu 25 kwieinia 2013 roku wplyn4l do UrzEdu Miejskiego w JEdrzejowie wniosek

od kilkudziesiEciu mieszkaric6w solectwa KsiqZe - Skoni6w o podzial tego solectwa na dwa

odrgbne solectwa o nazwie Ksi42e - Skroni6w i Ksiq2e - Skroni6w Dolny.

Zarzqdzeniem Nr 133/2013 z dnia 13 maja 2013 roku Burmistrz Miasta Jgdrzejowa

zaruqdzil przeprowadzenie konsultacji z mieszkaricami soiectwa Ksi42p-Skroni6w w przedmiocie

zamiaru podzialu tego solectwa na dwa odrgbne solectwa.

Konsultacje przeprowadzono w dniu 28 maja 2013r. o godz. 17.30 w Zespole Plac6wek

O6wiatowych w Skroniowie. W konsultacjach udzial wziElo 19 mieszkaric6w solectwa Ksi4ze

Skroni6w na 266 uprawnionych. Uprawnieni mieszkaicy wyru2ali swoj4 opinig wypelniajqc

ankietE, w kt6rej odpowiadali na nastEpuj4ce pltanie: ,,Cry jest Pan / Pani za podzialem solectwa

Ksi42e - Skroni6w i utworzenia dw6ch odrgbnych solectw o nazwach ,,Ksi42e - Skroni6w

Dolny" i ,, Ksiq2e - Skroni6w"?

odpowiedzi ,,TAK"

odpowiedzi ,,NIE"

udzielilo 10 mieszkar[ctiw,

udzielilo 9 mieszkaric6w.

Wyniki konsultacji zostaly podane do publicznej wiadomoSci.

Zgodnie z arI.5 \st.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gmin-nym I Dz.U. 2013r.

594/ jednostkg pomocnicz4 tworzy rada gminy w drodze uchwaly, po przeprowadzeniu konsultacji

z mieszkaricami lub z ich inicjatywy.

W $ 7 ust.2 uchwaly Nr XXXIII/310/13 Rady Miejskiej w Jgdrzejowie z dnia 28 marca 2013 roku

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji spolecznych z mieszkaflcami miasta i gminy

Jgdrzej6w jest zapisane, 2e ,, wynik konsultacji jest zawsze brany pod uwagg, nie jest jednak

wi4zqcy dla organ6w gminy JEdrzej 6w podejmujqcych rozstrzygnigcia w sprawach objgtych

konsultacjami".

Wobec powyZszego oraz niskiej frekwencji mieszkaic6w bior4cych udzial w konsultacjach

podjgcie uchwaly jest zasadne.


