
UCHWAŁA NR IX/74/07
Rady Miejskiej w Rymanowie

z dnia 31 sierpnia 2007 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Rymanowa i sołectwa 
Posada Górna w przedmiocie zmiany granic Miasta Rymanowa oraz zniesienia sołectwa 
Posada Górna.

Działając na podstawie art. 4b ust. 1, pkt 1; art. 5a i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 
marca  1990  roku  o  samorządzie  gminnym  (Dz.  U.  z  2001  r.  Nr  142,  poz.  1591,  z 
późniejszymi  zmianami)  oraz  §  8  Statutu  Gminy  Rymanów,  stanowiącego  załącznik  do 
Uchwały Nr VI/58/03 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz. Urz. 
Województwa Podkarpackiego z 15.07.2007, Nr 65, poz. 1288)
Rada Miejska w Rymanowie 

uchwala, co następuje:

§ 1
1. Przeprowadzić  konsultacje  z  mieszkańcami  sołectwa  Posada  Górna  i  miasta 

Rymanowa w sprawie zmiany granic przez włączenie do miasta Rymanowa całego 
obszaru sołectwa Posada Górna i zniesienia tego sołectwa.

2. W przedmiocie  konsultowanej  sprawy ustala  się  następującej  treści  pytanie:  „Czy 
jesteś  za  zmianą  granic  miasta  Rymanowa  polegającej  na  włączeniu  do  miasta 
Rymanowa całego obszaru sołectwa Posada Górna oraz zniesienia tego sołectwa”.

§ 2
Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby stale zamieszkałe na terenie sołectwa 
Posada Górna i miasta Rymanowa, które w dniu konsultacji mają ukończone 18 lat.

§ 3
Konsultacje przeprowadza się poprzez głosowanie w przeznaczonych do tego celu lokalach w 
głosowaniu bezpośrednim, powszechnym i tajnym na wcześniej przygotowanych kartkach do 
głosowania zawierających pytanie, o którym mowa w § 1, ust. 2.

§ 4
Konsultacje  przeprowadza  powołana  w  tym  celu  komisja  konsultacyjna  powołana  przez 
Burmistrza  Gminy  Rymanów  spośród  mieszkańców  sołectwa  Posada  Górna  i  miasta 
Rymanowa.

§ 5
Termin konsultacji, miejsce ich przeprowadzenia oraz wzór protokołu zawierającego wynik 
konsultacji określi Burmistrz Gminy Rymanów.

§ 6
Konsultacje  poprzedzone  zostaną  zebraniami  mieszkańców  zwołanymi  przez  Burmistrza 
Gminy celem przedstawienia uzasadnienia dla zamiaru łączenia ww. miejscowości.



§ 7
Z  przeprowadzonych  konsultacji  Burmistrz  Gminy  Rymanów  złoży  Radzie  Miejskiej 
sprawozdanie na najbliższej sesji po zakończeniu konsultacji.

§ 8
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy Rymanów.

§ 9
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego.


