
ZARZĄDZENIE NR SG.0050.241.2016 
BURMISTRZA ZDZIESZOWIC

z dnia 24 sierpnia 2016 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Jasiona i Sołectwa Żyrowa

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446), § 
7 pkt 1 i 2 uchwały Nr XXXI/248/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Gminy Zdzieszowice (Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 2015 r. poz. 2763) oraz uchwały Nr 
XXXIV/264/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z 
mieszkańcami Gminy Zdzieszowice (Dz.Urz.Woj.Opolskiego poz. 1445) zarządzam, co następuje :

§ 1. 1. Przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami sołectwa Jasiona i sołectwa Żyrowa w przedmiocie zmiany 
granic sołectwa Jasiona i sołectwa Żyrowa polegającej na wyłączeniu z obszaru sołectwa Żyrowa działek: działka 
Nr 4/1 o pow. 0,0128 ha, działka Nr 4/4 o pow.0,3146 ha , działka Nr 4/5 o pow. 0,0804 ha, działka Nr 4/6 o pow. 
0,7022 ha i działka Nr 11/1 o pow. 0.0561 ha, łączna pow. działek wynosi 1,1661 ha i włączeniu ich do sołectwa 
Jasiona oraz wynikającej ze zmiany granic koniecznością dokonania zmiany statutów jednostek pomocniczych 
Jasiona i Żyrowa - projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Jasiona i projekt uchwały w sprawie 
zmiany Statutu Sołectwa Żyrowa, stanowiące załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Zmiana granic sołectwa opisana w ust. 1 wynika z faktu iż działki położone są przy zwartej zabudowie 
sołectwa Jasiona, natomiast w dalekiej odległości od zabudowań sołectwa Żyrowa. Ponadto zabudowania 
znajdujące się na działce ewidencyjnej Nr 4/4 w Żyrowej posiadają punkt adresowy "Jasiona ul Krótka 12" co 
wskazuje, że przynależą do sołectwa Jasiona, a nie sołectwa Żyrowa. Dotychczasowe więzi społeczne osób 
zamieszkałych na przedmiotowym obszarze, uwarunkowania komunikacyjne i przestrzenne są silniejsze z 
mieszkańcami sołectwa Jasiona niżeli z mieszkańcami sołectwa Żyrowa.

§ 2. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie bezpośredniego spotkania z mieszkańcami sołectwa 
Jasiona i sołectwa Żyrowa oraz ankiety, która zostanie rozprowadzona na spotkaniu z mieszkańcami. Wzór ankiety 
stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 5 września 2016 r. do dnia 7 września 2016 r.

§3. 1. Ankieta będzie wydawana mieszkańcom po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu ze 
zdjęciem.

2. Każdemu mieszkańcowi biorącemu udział w ankiecie, komisja o której mowa w § 4 zapewnia tajne oddanie 
głosu.

3. Projekty uchwał w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Jasiona i Sołectwa Żyrowa zostaną udostępnione 
mieszkańcom w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach 
: www.bip.zdzieszowice.pl oraz na stronie internetowej Gminy: www.zdzieszowice.pl oraz umieszczony na 
tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach, Sołectwie Jasiona i Sołectwie Żyrowa.

§ 4. Powołuje się Komisję ds. konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Jasiona i Sołectwa Żyrowa w sprawie 
zmiany granic sołectw oraz zmian statutów jednostek pomocniczych Sołectwa Jasiona i Sołectwa Żyrowa, w 
składzie;

1) Sybila Zimerman

2) Michał Kilisz

3) Anna Kwiecień

4) Józef Wilczek
5) Piotr Santura

Burmistrz Zdzieszowic

Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem i Rolnictwa 

Inspektor w Referacie Organizacyjnym 

Sołtys Sołectwa Żyrowa 
Sołtys Sołectwa Jasiona

§ 5. Na spotkaniu z mieszkańcami Pan Michał Kilisz Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem i Rolnictwa 
(członek komisji) przedstawi sprawę zmiany granic Sołectwa Jasiona i Sołectwa Żyrowa a Pani Anna Kwiecień - 
Inspektor w Referacie Organizacyjnym (członek komisji) omówi projekty uchwał w sprawie zmian w statutach 
jednostek pomocniczych.
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§ 6. Z przeprowadzonych konsultacji zostanie sporządzony protokół, który zostanie podany do wiadomości 
publicznej poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy oraz 
wywieszony zostanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach oraz na tablicach ogłoszeń w 
sołectwie Jasiona i Żyrowa.

§ 7. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Kierownik Referatu Organizacyjnego i Kierownik 
Referatu Gospodarki Mieniem i Rolnictwa.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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