
Uchwała Nr 97lXV2008
Rady Gminy w Roźwienicy
z dnia 24 sĘcmia 2008r.

w sprawie przeprow adzeniakonsultacji z mieszkańcami wsi Rudołowice celemu4'skania opinii w sprawie utworzenia nowej wsi o nazwieMokra .

Na podstawie art. 5a, art.40 ust. 2 pktl ustawy z dniag marca 1990r. osamorządzie gminnym (Dz.IJ. z 2001r.^Nr liz, poz. t597 zm.: ,zooi r.Nr 23,poz- 220, Nr ó2, poz. 558, Nr 113, poz.984,Nr 1i3, poz. 7271, Nr 2 14, poz.
1806, z2003 r.: Nr 80, poz. 717, N; 162,poz.1568, źzooąr.,Ń, toz, poz. 1055,Nr 116, poz. 120_3_, Nr 167, poz. rT59, z2b05r.:Nr rT2,poz.r44r,22006r.:
Nr17, poz. I28, Nr175, poz. 1457, Nr181, poz. 1337, z2O07r.: Ńr48, poz.327),w mviąilol'z art.8 ust. 2 ustawy z d1,iaz9 sierpnia2}O3r.o urzędowych
nazwach miejscowości i obiektów fi7i9qarlcmych (dr. u. z zoósr.Nr 166 poz.
1612, z 2005r. Nr 17, poz. r4r o.*_g l u.h*ub Raby Gminy * Ror*i..ri.yNr 135D(VIU04 w sprawie Statutu Gminy RoŹńieni ca (Dz.Urz. Woj.
|odkarpackiego z 20O4t.Nr 149, poz. zĄa )
Rada Gminy, uchwala co następuje:

$ 1' Postanawia się przepro wadzićkonsultacj e z mieszkańcami wsi Rudołowice
celem zasięgnięc'r_1 oqinii w sprawie utrvorzńiu.'o*.; *:rl ;;;;; Mokra, zobszarów przysiółka Mokra i przysiółkaZamyśIówkal stanowiąc|.il irrt.g.ut r.części wsi Rudołowice orazprzebiegu granicy nowo tworzonej wsi Mokra.

$ 2._Ustala się spo.sób przeprowadzeniakonsultacji w formi e zebrania
wiejskiego w Ębie ustalonym w stafucie sołectwl i terminie określonym
Z,arządzeniem Wójta Gminy Roźwienica.

$ 3. Konsultacje przeprowadza się wśród mieszkańców wsi RoŹwienica.

$ 4- Konsultacje zostaną przeprowadzone w ciągu 30 dni od
Ę cie niniej szej uchwały.

dnia wejścia w

$ 5' w trakcie zebraniamieszkancy wsi Rudołowice uprawnieni do głosowania
w sposób jaovny_wypowiedzą się w przedmiocie utworzenia nowej wsi Mokra
p opr zez udzieleni e odpowie dzi na następuj ąc e pytanie :

. Czy wyrażasz zgodęna utworzenie nowej wsi o nazwie Mokra z obszarówprzysiółka Mokra i przysiółka ZamyśIówka, sianowiących integralne części wsiRudołowice' orazprzebiegu granicy nowo tworzonej wsi Mokrl?''.



$ 6. Udzielenie odpowiedzi na pytanie zawarte $ 5 nastąpi w formieumozliwiającej wypowiedzenię się,, za" , ,,pTZaCl'w", ,,wstrzymuji się,,.

$ 7' Głosowanie odbędzie się po przezpodniesienie ręki po postawieniu pytania
pr ze z prze wodn ic ząc e go zebr ania.

$ 8. opinie mieszkańców zostaną wytażone w formie uchwĄ podjętej nazebrartiu.

$ 9. Wykonanie uchwĄ powierza się Wójtowi gminy Roźwienica.

$ 10.Uchwaławchodzi w Ęciepo upĘwie 14 dni od dnia jej ogłoszeniaw
Dzienniku Urzędowym Woj ewód ztwaPodkarpackiego.

P rzew^opnic1ryy Rady G m i ny
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