
O B W I E S Z C Z E N I E 
WÓJTA GMINY �WILCZA 

 
z dnia 8 listopada 2004 r. 

 
w sprawie oficjalnych wyników konsultacji w przedmiocie zmiany 

granic Gminy �wilcza przeprowadzonych w dniu 7 listopada 
2004  r. 

           

 Na podstawie § 6 ust. 1 uchwały Nr XVIII/153/2004 Rady Gminy �wilcza z dnia 31 sierpnia 
2004 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji mieszka�cami w przedmiocie zmiany 
granic Gminy �wilcza oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó�niejszymi zmianami) podaj� do publicznej wiadomo�ci 
wyniki konsultacji w przedmiocie zmiany granic Gminy �wilcza, przeprowadzonych w dniu 
7 listopada 2004 r. 

 

I. Dane ogólne dotycz�ce konsultacji  
 

1. Konsultacje prowadzono zgodnie z postanowieniami uchwały Nr XVIII/153/2004 Rady Gminy 
�wilcza z dnia 31 sierpnia 20004 r. w sprawie  zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji 
z mieszka�cami w przedmiocie zmiany granic Gminy �wilcza oraz zarz�dzenia Nr 87/2004 
Wójta Gminy �wilcza z dnia 29 pa�dziernika 2004 r. w sprawie terminu i miejsca głosowania 
w toku konsultacji z mieszka�cami Sołectwa Przybyszówka w przedmiocie zmiany granic Gminy 
�wilcza oraz powołania  Komisji ds. przeprowadzenia tych konsultacji. 

2. Konsultacje przeprowadzono w  dniu 7 listopada 2004 r. mi�dzy godzin� 730 a 1800 
w formie głosowania  mieszka�ców Sołectwa Przybyszówka w dwóch lokalach konsultacyjnych 
mieszcz�cych si� w budynkach Domu Stra�aka oraz Domu Ludowego w Przybyszówce.  

3. Protokoły głosowania Komisje ds. Konsultacji przekazały wójtowi Gminy �wilcza w dniu 
7 listopada 2004 r.  

 

II. Wyniki konsultacji 
 

1. Na ogóln� liczb� mieszka�ców Sołectwa Przybyszówka tj. 3433 uprawnionych do głosowania 
było 2589 mieszka�ców. 

2. W głosowaniu wzi�ło udział 1300 mieszka�ców Sołectwa Przybyszówka (którym wydano karty 
do głosowania), to jest 50,2 % uprawnionych. 

3. Ogólna liczba głosów oddanych w konsultacjach (liczba kart wyj�tych z urny) wynosiła  1300. 

4. Głosów wa�nych oddano 1300, to jest 100 % ogólnej liczby głosów oddanych. 

5. Głosów niewa�nych oddano 0, to jest 0 % ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Na pytanie: „Czy jeste� za zmian� granic Gminy �wilcza polegaj�c� na wył�czeniu z jej obszaru 
cz��ci obszaru Sołectwa Przybyszówka i wł�czeniu tej cz��ci do Gminy Rzeszów” oddano 
głosów wa�nych: 

a) „TAK” - 235, to jest  18,1 % ogólnej liczby głosów wa�nych,  

b) „NIE”  -  1058, to jest  81,4 % ogólnej liczby głosów wa�nych,  

c) „Wstrzymuj� si� od głosu” - 7, to jest  0,5 % ogólnej liczby głosów wa�nych.  
 

III. Ogłoszenie obwieszczenia 
 

Obwieszczenie podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicach ogłosze� Sołectwa 

Przybyszówka, w siedzibie sołtysa tego Sołectwa oraz na tablicach ogłosze� i stronie internetowej 

Urz�du Gminy �wilcza.  

Wójt Gminy �wilcza: Wojciech Wdowik 


