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

 
z dnia 2 lutego 2005 r. 

 
w sprawie oficjalnych wyników konsultacji w przedmiocie zmiany 
granic Gminy �wilcza przeprowadzonych w dniach od 20 do 31 

stycznia 2005  r. 
           
 Na podstawie § 6 ust. 1 uchwały Nr XX/167/2004 Rady Gminy �wilcza z dnia 7 grudnia 
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 dniach 
od 20 do 31 stycznia 2005 r. 
 

 

I. Dane ogólne dotycz�ce konsultacji  
 

1. Konsultacje prowadzono zgodnie z postanowieniami uchwały Nr XX/167/2004 Rady Gminy 
�wilcza z dnia 7 grudnia 20004 r. w sprawie  zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji 
z mieszka�cami w przedmiocie zmiany granic Gminy �wilcza oraz zarz�dzenia Nr 4/2005 Wójta 
Gminy �wilcza z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie terminu przeprowadzenia konsultacji 
z mieszka�cami Sołectwa Przybyszówka w przedmiocie zmiany granic Gminy �wilcza oraz 
powołania  Komisji ds. przeprowadzenia tych konsultacji. 

2. Konsultacje przeprowadzono w  dniach od  20 do 31 stycznia 2005 r.  w formie zbierania 
podpisów uprawnionych mieszka�ców Sołectwa Przybyszówka na formularzu sporz�dzonym 
wg wzoru okre�lonego w zał�czniku Nr 2 do uchwały, o której mowa w pkt. 1.  

3. Protokół konsultacji Komisja ds. Konsultacji przekazała wójtowi Gminy �wilcza w dniu 
1 lutego 2005 r.  

 

II. Wyniki konsultacji 
 

1. Na ogóln� liczb� mieszka�ców Sołectwa Przybyszówka tj. 3433, uprawnionych do udziału 
w konsultacjach było 2616 mieszka�ców. 

2. W konsultacjach wzi�ło udział 1878 mieszka�ców Sołectwa Przybyszówka (którzy zło�yli 
podpisy na formularzu konsultacyjnym), to jest 71,78 % uprawnionych. 

3. Na pytanie: „Czy jeste� za zmian� granic Gminy �wilcza polegaj�c� na wył�czeniu z jej obszaru 
Sołectwa Przybyszówka i wł�czeniu obszaru tego Sołectwa do Gminy Rzeszów” udzielono 
odpowiedzi: 

a) „Jestem za wł�czeniem do Rzeszowa” - 375, to jest  19,97 % ogólnej liczby udzielonych  
  odpowiedzi,  

b) „Jestem przeciwko wł�czeniu do Rzeszowa” - 1407, to jest 74,92 % ogólnej liczby   
  udzielonych  odpowiedzi,  

c) „Wstrzymuj� si� od głosu” - 96,  to jest  5,11 % ogólnej liczby dzielonych odpowiedzi.  
 

 
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 


