
UCHWAŁA NR V/23/15 

RADY MIASTA DYNÓW 

z dnia 29 stycznia 2015 roku 

w sprawie trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Miasta Dynów  

w przedmiocie zmiany granic miejscowości o statusie miasta oraz wyłączenie z części miasta 

 i zmiany nazwy rodzajowej  tej jednostki  na wieś. 

 Działając  na  podstawie  art. 5a ust 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.),  oraz uchwały Rady Miasta Nr XXXIII/199/05 z dnia 21 marca 

2005 r. ( Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 50, poz. 591 z 13 kwietnia 2005 r. ) w sprawie określenia zasad i 

trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Dynów Rada Miasta Dynów 

uchwala co następuje:  

 
§ 1 

 
W celu poznania stanowiska mieszkańców Miasta Dynów w przedmiocie  zmiany granic 

miejscowości o statusie Miasta Dynów oraz wyłączenie części miasta Bartkówka  i zmiany 

rodzajowej tej jednostki na wieś, postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne. 

 

§ 2 

 

1. Ustala się następujące zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Dynów: 

a) Konsultacje odbywać się będą na zebraniach mieszkańców  osiedli zwołanych przez 

Burmistrza Miasta – w terminie do 15 marca 2015 r. 

b) Obecni na zebraniach mieszkańcy  otrzymają kartę do głosowania z postawionym pytaniem: 

Czy jesteś za zmianą granic miejscowości Dynów o statusie miasta, polegającą na 

wyłączeniu osiedla Bartkówka  z części miasta i zmiany nazwy rodzajowej tej jednostki 

na wieś? 

 

c)  Osoby uprawnione do udziału w konsultacji – mieszkańcy Miasta Dynów, posiadające 

czynne prawo wyborcze, wyrażą swoją opinię w głosowaniu tajnym poprzez głosowanie  

w następujących wariantach: „ jestem za”, „jestem przeciw”, „wstrzymuję się”. Głosowanie 

polega na umieszczeniu w odpowiedniej rubryce na karcie do głosowania: znaku X przy 

wybranym wariancie: „Jestem za”, „Jestem przeciw”, „Wstrzymuję się”. 

Wzór karty stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

d) Za głosy nieważne  uznaje się przypadki: brak  znaku X  przy wybranym  wariancie:  

„ jestem za”, „jestem przeciw”, „wstrzymuję się”, wskazanie więcej niż jednego wariantu j.w. , 

kartę przekreśloną, nieczytelną lub z dopiskami. 

 

§ 3 

 

Konsultacje są ważne bez względu na liczbę osób obecnych na zebraniu. 

 

§ 4 

 

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, poprzez głosowanie jak w § 2. 

2. Terminy przeprowadzenia konsultacji w poszczególnych osiedlach, składy osobowe komisji ds. 

przeprowadzenia  konsultacji w osiedlach określi Burmistrz Miasta Dynowa w wydanym 

zarządzeniu. 

3. Komisje do spraw ustalenia wyników konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Dynów 

sporządzą protokoły  wyników konsultacji wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej 

uchwały. 



4. Ogłoszenia o zebraniach winny być dokonane  co najmniej 7 dni przed terminem zebrania, 

poprzez umieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronie 

internetowej Gminy. 

5. Z przeprowadzonych konsultacji Burmistrz Miasta Dynowa złoży Radzie Miasta Dynów 

sprawozdanie na najbliższej sesji, po zakończeniu konsultacji. 

 

§ 4 

 

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta Dynów. 

 

§ 5 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

 

 

 



Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY NR V/23/15 

RADY MIASTA  DYNÓW z dnia 29 stycznia 2015 roku 

 

Protokół wyników konsultacji 

osiedlu nr…. / zbiorczy* 

Komisji do spraw ustalenia wyników konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Dynów w 

przedmiocie zmiany granic miejscowości o statusie miasta oraz wyłączenie  

z części miasta i zmiany  nazwy rodzajowej osiedla Bartkówka na wieś, sporządzony  

w dniu ……………………………………… 

 

Komisja w składzie: 

1………………………. 

2………………………. 

3……………………… 

4……………………… 

 

Ustaliła co następuje:  

 

L.P. 

 Osiedle  

Nr 1 

Osiedle 

Nr 2 

Osiedle 

Nr 3 

Osiedle 

Nr 4 

Ogółem 

1. Uprawnionych do głosowania ogółem      

2. Liczba mieszkańców obecnych na zebraniu 

( wg podpisów) 

     

3. Liczba kart wydanych      

4. Liczba kart wyjętych z urny w tym:      

  - liczba głosów ważnych      

 - liczba głosów nieważnych      

 - liczba kart nieważnych ( karty inne niż 

urzędowe) 

     

5.  

Liczba głosów za     
liczba głosów

%
 

     

6.  

Liczba głosów  przeciwnych
liczba głosów

%
 

     

7.   

Liczba głosów wstrzymujących się 
liczba głosów

%
 

     

 

Podpisy członków Komisji: 

1. …………………………….. 

2. …………………………….. 

3. ……………………………. 

4. …………………………….. 
*Niepotrzebne skreślić 



Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR V/23/15 

 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 29 stycznia 2015 roku 

 

Karta do głosowania 

konsultacje społeczne na terenie Miasta  Dynów w przedmiocie zmiany granic miejscowości o 

statusie miasta oraz wyłączenie z części miasta i zmiany  nazwy rodzajowej  osiedla Bartkówka na 

wieś. 

 

Czy jesteś za zmianą granic miejscowości Dynów o statusie miasta, polegającą na 

wyłączeniu osiedla Bartkówka  z części miasta i zmiany nazwy rodzajowej tej 

jednostki na wieś? 

 

 Jestem za 

 Jestem przeciw 

 Wstrzymuję się 

 

1. Wyrażenie swojej opinii polega na umieszczeniu w odpowiedniej rubryce znaku X 

2. Postawienie znaku X w więcej niż jednej rubryce lub nie postawienie znaku X w żadnej  

z rubryk, przekreślenie lub dopiski na karcie  powodują nieważność głosu.  

 


