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Podla.2011.174.2064
2011.07.16

zm.

Podla.2011.174.2075

§1,§2

UCHWAŁA Nr 40/VII/11
RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU
z dnia 16 maja 2011 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy
Ciechanowiec
(Białystok, dnia 1 lipca 2011 r.)
Na podstawie art. 4b ust. 1 pkt 1 oraz art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (t.j. 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
18, 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) Rada Miejska w
Ciechanowcu uchwala, co następuje:
§ 1. 1. (1) Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy
Ciechanowiec w sprawie ustalenia granic miasta Ciechanowiec poprzez wyłączenie z granic
miasta miejscowości Ciechanowczyk, część miasta Ciechanowiec.
2. Obszar proponowanej zmiany określa mapa, która stanowi załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 2. (2) W przedmiocie konsultowanej sprawy ustala się pytanie następującej treści:
"Czy jesteś za zmianą granic miasta Ciechanowiec polegającą na wyłączeniu z granic
miasta miejscowości Ciechanowczyk, część miasta Ciechanowiec?".
§ 3. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są osoby stale zamieszkałe na
terenie Gminy Ciechanowiec, które w dniu konsultacji mają ukończone 18 lat.
§ 4. (3) Konsultacje przeprowadza się na
Ciechanowiec, w podziale na jednostki pomocnicze.

zebraniach

mieszkańców

Gminy

§ 5. W czasie zebrania mieszkańcy powinni zostać wyczerpująco poinformowani o
sprawie będącej przedmiotem konsultacji.
§ 6. (4) Wyrażenie opinii nastąpi w trybie tajnym i polegać będzie na umieszczeniu w
odpowiedniej rubryce: "Jestem za", "Jestem przeciw", "Wstrzymuję się", znaku "X" na
karcie konsultacyjnej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 7. Harmonogram konsultacji, okręgi konsultacyjne, miejsca zebrań zwołanych w celu
przeprowadzenia konsultacji, składy osobowe komisji do spraw przeprowadzania
konsultacji, jej zadania oraz wzór protokołu zawierającego wyniki przeprowadzonych
konsultacji określi Burmistrz Ciechanowca w formie zarządzenia.
§ 8. Ogłoszenie o zebraniu powinno być dokonane co najmniej na 7 dni przed
terminem zebrania poprzez umieszczenie informacji w tym zakresie na tablicach ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, na stronie internetowej Urzędu, na tablicach ogłoszeń
sołectw.
§ 9. 1. Z przeprowadzonych konsultacji, po ich zakończeniu, Burmistrz Ciechanowca
złoży sprawozdanie Radzie Miejskiej w Ciechanowcu, do którego dołączone zostaną
protokoły zawierające wyniki konsultacji.
2. Po zakończeniu konsultacji wyniki ogłoszone zostaną poprzez umieszczenie
informacji na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, na stronie
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internetowej Urzędu oraz na tablicach ogłoszeń sołectw.
3. Organy Gminy nie są związane wynikami konsultacji.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ciechanowca.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
MAPA
grafika

ZAŁĄCZNIK Nr 2

(5)

Karta konsultacyjna w przedmiocie zmiany granic miasta Ciechanowiec
grafika
1) § 1 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr 45/VIII/11 z dnia 20 czerwca 2011 r.

(Podla.2011.174.2075) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 16 lipca 2011 r.
2)
§ 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr 45/VIII/11 z dnia 20 czerwca 2011 r.
(Podla.2011.174.2075) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 16 lipca 2011 r.
3) § 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały nr 45/VIII/11 z dnia 20 czerwca 2011 r.
(Podla.2011.174.2075) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 16 lipca 2011 r.
4) § 6 zmieniony przez § 1 pkt 4 uchwały nr 45/VIII/11 z dnia 20 czerwca 2011 r.
(Podla.2011.174.2075) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 16 lipca 2011 r.
5)
Załącznik nr 2 zmieniony przez § 2 uchwały nr 45/VIII/11 z dnia 20 czerwca 2011 r.
(Podla.2011.174.2075) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 16 lipca 2011 r. Zmiany nie
zostały naniesione na tekst.
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