
UCHWAŁA NR III/16/2018     
RADY GMINY NOWY KORCZYN

z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Nowy Korczyn w sprawie 
przyłączenia części obrębu Nowy Korczyn do obrębu Grotniki Małe.

Na podstawie art. 5a ust.2 , art.40 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994ze zm. ) oraz § 100 ust.1 do 5 Statutu Gminy Nowy Korczyn, stanowiącego 
załącznik do uchwały Nr XVIII/116/2012 z dnia 27 stycznia 2012r.Rady Gminy Nowy Korczyn (Dz.Urz.Woj. 
Świętok. z dnia 3 kwietnia 2012 poz. 1037). Rada Gminy w Nowym Korczynie uchwala, co następuje: 

§ 1. W związku z przywróceniem praw miejskich osadzie Nowy Korczyn, w celu uregulowania granic miasta 
Nowy Korczyn postanawia się przystąpić do procedury zmiany granic obrębu Nowy Korczyn poprzez połączenie 
części obrębu Nowy Korczyn z obrębem Grotniki Małe. Wykaz działek podlegających włączeniu obrębu Grotniki 
Małe stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Obszar proponowany do włączenia do obrębu Grotniki Małe obrazuje mapa stanowiąca załącznik Nr 2 do 
niniejszej uchwały. 

§ 3. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectwa Nowy Korczyn ujętymi 
w stałym rejestrze wyborców w przedmiocie o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały. 

2.  Wzór formularza ankietowego stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 

3.  Obsługę merytoryczną i organizacyjną konsultacji w formie badania o którym mowa w ust.1 zapewnia Wójt 
Gminy, a koszty pokrywane są z budżetu gminy. 

4.  Konsultacje społeczne w formie badania ankietowego z mieszkańcami sołectwa Nowy Korczyn nie mogą 
trwać krócej niż 14 dni kalendarzowych. 

5.  Nieprzedstawienie przez zainteresowanych udziałem w konsultacjach opinii w terminie wyznaczonym na 
konsultacje społeczne oznacza rezygnację z prawa jej wyrażania.

§ 4. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organu stanowiącego. 

§ 5. 1. Po 7 dniach od zakończenia konsultacji Wójt Gminy przedstawi ich wyniki w postaci protokołu 
z konsultacji na stronie internetowej Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sołectwie. 

2.  Wójt przedstawi wyniki konsultacji Radzie Gminy na najbliższej sesji następującej po sporządzeniu 
protokołu.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Nowy Korczyn 

Kazimiera Gołdyn
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Uzasadnienie
W związku z przywróceniem praw miejskich osadzie Nowy Korczyn należy wydzielić z części obrębu Nowy 
Korczyn działki ,które nie wchodzą w skład miasta ,a położone są w sąsiedztwie obrębu Grotniki Małe, w związku 
z powyższym zasadne jest włączenie tych działek do w/w obrębu. 
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                                                                              Załącznik Nr 1 

                                                                                                 do uchwały nr III/16/2018 

  Rady Gminy Nowy Korczyn 

 z dnia 31 grudnia 2018 r. 

 

 

 

     Wykaz działek ,które zostają wyłączone z obrębu Nowy Korczyn i przyłączone do obrębu 

Grotniki Małe: 
      

 

823,822,821,820,819,818,817,816,815,814,813,812,811,810,809,808,807,806,805,804,803, 

802,801,800,799,798,797,796,795,794,793,792,791,790,789,788,787,786,785,784,783,782, 

781,780, 779,778,777,1896,1025,1975,1976,1877,1890,1894,1999,1985. 
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.                                                                                                 Załącznik Nr 3 

                                                                                                  do uchwały nr III/16/2018 

              Rady Gminy Nowy Korczyn 

            z dnia 31 grudnia 2018 r. 

 

 

                                                            A N K I E T A 

 

Pytanie: 

,,Czy jesteś za przyłączeniem części obrębu geodezyjnego Nowy Korczyn do obrębu   

Grotniki Małe''. 

 

 TAK          NIE     WSTRZYMUJĘ 

          SIĘ OD GŁOSU 

 

Informacja: 

Właściwą odpowiedź zaznaczyć znakiem ,,X'' w kratce. 

Postawienie znaku ,,X'' w więcej niż jednej kratce powoduje nieważność głosu 
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