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BURn4ISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO
z dnia25 maja2017 r.

w  sprawie  zarzadzenia  og6lnogminnych  konsultacji  z  mieszkaricami  gminy  Drawsko
Pomorskie dotyczacych zmiany granic administracyjnych gminy Drawsko Pomorskie

Na  podstawie  art.  4b  ust.  1  pkt  2  ustarvy  z  dnia  8  marca  1990  I.  o  samorzqdzie
gminnym (Dz.U.  z 2016 r., poz. 446, poz.  1579, poz.  1948; z 2017 r. poz.  730 i poz.  935) i
Uchwaly Nr XLIX/446/2014 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 27 marca 2014 r.
w  sprawie  okreSlenia  zasad  i  trybu  przeprowadzania  konsultacji  z  mieszkahcami  gminy
Drawsko  Pomorskie  (Dz.  Urz.  Wojew6dztwa Zachodniopomorskiego  z  2014  r.  poz.  2063)
zarzadza sis) co nastepuje:

?1.   Zarzadza   sis  przeprowadzenie  konsultacji   z  mieszkahcami   gminy  Drawsko
Pomorskie,   dotyczacych   zmiany   granic   administracyjnych   gminy   Drawsko   Pomorskie
obejmujacych obszar calej gminy Drawsko Pomorskie.

§2. Wyznacza sis Referat promocji Urzedu Miejskiego w Drawsku Pomorskim jako
odpowiedzialny  za  organizacje  i  przeprowadzenie  konsultacji  na  terenie  gminy  Drawsko
Pomorskie.

§3.  Konsultacje  beda przeprowadzone  z  mieszkahcami  gminy  Drawsko  Pomorskie
w teIlninie Od 7 czerwca 2017 r. do 21 czerwca 2017 I.

§4. Konsultacje b?da przeprowadzone w formie badania opinii mieszkahc6w poprzez
umieszczenie zagadnieh do konsultacji na stronie intemetowej gminy Drawsko Pomorskie, na
tablicy  ogloszeh  w  siedzibie  Urzedu  Miejskiego  w  Drawsku  Pomorskim,  na  tablicach
ogloszeh na terenie gminy Drawsko Pomorskie, a potem przyjmowanie opinii na piSmie za
pomocq poczty elektronicznej w Informacji Urzedu Miej skiego w Drawsku Pomorskim.

§5. W przedmiocie konsultowanej zmiany ustala sis pytanie nastepujacej treSci: "Czy
jesteS za lvylaczeniem z te]JrfOrium gminy Drawsko Pomorskie czeSci obrebu ewidencyjnego
Ziemsko i wlaczenie tego obszaru do gminy Ihsko?"

§6.   WyraZenie   opinii  polega6  bedzie  na  umieszczeniu  w  odpowiedniej   rubryce
"Jestem za", Jestem przeciw", "Wstrzymuje sis" znaku "x" i zlozeniu podpisu na ankiecie
konsultacyjnej stanowiacej zalacznik do niniej szego zarzadzenia.

§7.   Bu]-istrz   Drawska  Pomorskiego   zawiadomi   mieszkahc6w  gminy   Drawsko
Pomorskie o przeprowadzeniu konsultacji na 7 dni przed te]minem ich rozpoczecia poprzez
ogloszenie  na  stronie  intemetowej  gminy  Drawsko  Pomorskie  oraz  na tablicach  ogloszeh
w  siedzibie  Urz?du Miejskiego  w Drawsku Pomorskim  i  na tablicach  ogloszeh na terenie
gminy Drawsko Pomorskie.

?8. Wyniki konsultacji zostanq przediozone Radzie Miejskiej w Drawsku Pomorskim
na najblizszej sesji po zakohczeniu konsultacji.

?9. Zarzadzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.
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Zalqczhik do zarzqdzehia Nr 87/20 I 7
Burmistrza Drowska P omorshiego

z dnia25 maja2017 r.

Ankieta konsultacyjna
w sprawie zmiany granic administracyjnych gminy Drawsko Pomorskie

TreS6 pytania:

%Czy jesteS za lvylapzeniem z ter)rforium gminy Drawsko Pomorskie czeSci obrebu
ewidencyjnego Ziemsko i wlapzenie tego obszaru do gminy Ihsko?"

Jestem za Jestem przeciw Wstrzymuje sis

Imie i nazwisko

Podpis


