
Uchwała nr XXXV / 399 / 17 

Rady Gminy Suchy Las 

z dnia 31 sierpnia 2017 r. 

w sprawie konsultacji z mieszkańcami sołectwa Złotniki - Wieś  

oraz osiedla Złotniki - Osiedle  
 

 

Na podstawie art. 5a, w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz  §2 ust. 4 pkt 2 Statutu Gminy Suchy Las 

uchwalonego uchwałą nr XIV / 120 / 2003  Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 sierpnia 2003 r. 

(Dz. Urzędowy Wojew. Wlkp. nr 153 z 26 września 2003 r. poz. 2900 ze zm.), oraz uchwałą nr 

XXXIX/344/2005 Rady Gminy Suchy Las z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji mieszkańcami Gminy Suchy Las (Dz. Urz. Wojew. Wlkp. nr 113 

z dnia 26 lipca 2005 r. poz. 3060), Rada Gminy Suchy Las uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. 

   

1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami jednostek pomocniczych - 

sołectwa Złotniki - Wieś oraz osiedla Złotniki - Osiedle. 

2. Konsultacje przeprowadzone zostaną wśród stałych mieszkańców sołectwa Złotniki - 

Wieś oraz osiedla Złotniki - Osiedle, posiadających czynne prawo wyborcze do rady 

gminy. 

3. Przedmiotem konsultacji jest wniosek Komisji Doraźnej, powołanej w celu 

opracowania projektu Statutu Gminy Suchy Las, o zmianę granic jednostek 

pomocniczych sołectwa Złotniki - Wieś oraz osiedla Złotniki – Osiedle, polegających 

na dołączeniu obszaru pomiędzy torami kolejowymi, ul. Łagiewnicką, ul. Obornicką 

oraz ul. Złotnicką do jednostki pomocniczej Złotniki - Osiedle. 

4. Celem konsultacji jest zajęcie stanowiska przez mieszkańców, co do zasadności 

zmiany granic jednostek pomocniczych. 

5. Zajęcie stanowiska, o którym mowa w ust. 4, następuje w trybie § 7 uchwały nr 

XXXIX/344/2005 Rady Gminy Suchy Las z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie zasad 

i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Suchy Las. 

6. Konsultacje przeprowadzi zespół w składzie: Michał Przybylski, Krzysztof Pilas, 

Włodzimierz Majewski, Kamila Ślęzak, Maciej Jankowiak. 

7. Konsultacje przeprowadzone zostaną podczas jednego zebrania z mieszkańcami. 

8. Konsultacje należy przeprowadzić w terminie od 1 października do 30 października 

2017 r.  

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchy Las. 

 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


