
 UCHWAŁA Nr XXXIII/413/04 
Rady Gminy Kobierzyce 

z dnia 3 listopada 2004 roku 
 

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji w sprawie podziału sołectw 
Małuszów – Biskupice Podgórne i Rolantowice – Budziszów. 
 

Na podstawie art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 
2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm) oraz § 8 ust. 1  Statutu Gminy Kobierzyce  
Rada Gminy Kobierzyce uchwala: 
 
 
§ 1. Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji w sprawie podziału sołectw: 
1) Inicjatorem podziału sołectw Małuszów – Biskupice Podgórne oraz Rolantowice – 

Budziszów są mieszkańcy 
2) Wolą mieszkańców jest dokonanie podziału w/w sołectw 
3) Konsultacje przeprowadzone będą podczas Zebrania Wiejskiego zwołanego przez sołtysa 

wsi Małuszów – Biskupice Podgórne oraz sołtysa wsi Rolantowice – Budziszów w 
głosowaniu jawnym w obecności co najmniej ½ uprawnionych do głosowania stałych 
mieszkańców sołectwa 

4) Zawiadomienie o terminie, miejscu i czasie Zebrania, na którym mają być 
przeprowadzone konsultacje podaje do publicznej wiadomości sołtys poprzez 
wywieszenie zawiadomienia na tablicy ogłoszeń na 7 dni przed datą zebrania, a także 
poprzez kurendę 

5) W przypadku nieskuteczności konsultacji z powodu niższej obecności mieszkańców niż 
wymienione w ust. 3, ogłasza się następny termin Zebrania w 14 dniu od daty 
poprzedniego Zebrania. 

6) W przypadku niespełnienia wymogu ust. 3 na trzech kolejnych Zebraniach, zwołuje się 
czwarte Zebranie, którego uchwała jest wiążąca bez względu na liczbę przybyłych 
uprawnionych do głosowania mieszkańców. 

 
§ 2. Projekt granic podziału sołectwa sporządza wójt w uzgodnieniu z mieszkańcami. 
Przebieg granic sołectwa uwzględnia naturalne uwarunkowania przestrzenne. 
 
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXV/328/04 z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie zasad i trybu 
przeprowadzenia konsultacji w sprawie podziału sołectw Małuszów – Biskupice Podgórne i 
Rolantowice – Budziszów. 
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce. 
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 
 
 
 
 
 
 
 


