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64-125 Poniec Zarządzenie Nr 126 l 2020

Burmistrza Ponieca

zdnia 3 lutego 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mięszkancami Gminy Poniec w sprawie zmiany granic

administracyjnych miasta Poniec, sołectwa Janiszewo i sołęctwa Smiłowo'

Na podstawie art. 4a ust. I orazart. 30 ust. 1 ustawy z dnta8 marca I99O r. o samorządzie

gminnym (Dz.lJ. z2019 r. Nr 506 zę zmlana.rIi), w związku z uchwałą Nr XXVI|I76|2005 Rady

Miejskiej w Poniecu z dnia 31 marca 2005 r. oraz $ 2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Rady Ministrów

z dnia 9 sierpnia 20OI t. w sprawie trybu postępowaniaprzy składaniu wniosków doĘczących

tworzenia, łączenia, dzięlenia, z.noszęnia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub

miejscowości statusu miasta, ustalania t zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów

wymaganych w tych sprawach (Dz. U. z20I4I. poz.3I0) zarządzam, co następuje:

$ 1. przeprowadzenie konsultacji zmieszkaicami gminy Poniec w sprawie zmrany granic miasta

Poniec, sołectwa Janiszewo oraz sołectwa Smiłowo) poprzęz wyłączenie części obszaru ww.

jednostek pomocniczych i ich lvŁączenia do miasta Poniec.

$ 2. Konsultacje zostanąprzeprowadzonę w następujących formach:

1) zebranie z mteszkaicami sołectwa Janiszewo' na ktorym mieszkańcy sołectwa Janiszewo

ldzie!ąodpowiedzi w głosowaniu jawnym na pytante: ,,Czy jesteś za zmianą granic miasta

Poniec i sołectwa Janiszewo popIzezwyŁączenie części obszaru sołectwa i jego wŁączenie

do miasta Poniec?"

2) zebranie z mieszkancami sołectwa Śmiłowo' na ktorym mieszkańcy sołectwa Śmiłowo

udzielą odpowiedzi w głosowaniu jawnym na pytanie ,,Czy jesteś za zmianą granic miasta

Poniec i sołectwa Smiłowo pop:zęzwyłączenie częŚci obszaru sołectwa i jego włączenie do

miasta Poniec?"

3) konsultacje z mieszkańcami miasta Ponięc podczas których mieszkańcy miasta mogą

odpowiedzięó na pytanie ,,Czy jesteś za zmlaną granic miasta Poniec i sołectw: Janiszewo

oraz Smiłowo' poprz ez wyłączenie części obszaru sołectw i ich włączenie do miasta

poniec?", na ankietach wydawanych za okazaniem dowodu osobistego w sekretariacie

Urzędu Miejskiego w Poniecu i składanych w tym sekretariacie w dniach i godzinach pracy

Urzędu Miejskiego.



$ 3. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są osoby posiadające czynne prawo

wyborcze zamieszkałe na obszarze, na którym przeprowadza się konsultacje.

$ 4. 1. Konsultacje zostanąprzeprowadzone w terminie od 06 lutego 2020 r. do 28 lutego 2020 r.

2. Zebranie doĘczące sołectwa Janiszewo zostanie zwołane w dniu 18 lutego 2020 r. o godz.

1900 w świetlicy w Janiszewie.

3. Zebranie dotyczące sołectwa Smiłowo zostanie zwołane w dniu 19 lutego 2OŻO r. o godz.

1900 w Świetlicy w Smiłowie

4. Mieszkańcy miasta Poniec mogą głosować za pomocą ankiety wydawanej'w sekretariacie

Urzędu Miejskiego w Poniecu w dniach od 06 lutego 2020 r. do 28 lutego r.

w godzinach pracy Urzędu

5. Informacje o przeprowadzeniu zebrania Zamleszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu, na

stronie intemetowej oraz tablicy ogłoszeń wsi Janiszewo oraz wsi Smiłowo na 7 dni

prze d terminem zebr ania.

$ 5. Formularz ankiety zostanie udostępniony mieszkańcom Ponieca w sekretariacie Urzędu

Miejskiego w Poniecu, ul. Rynek 24.

$ 6' Przebie g zebraniapowinien uwzględnió :

a) zapoznanie osób z celem zebranta

b) przedstawienie treŚci pytania,

c) przedstawienie inform acji niezbędnyctf do udzielenia odpowiedzi i udzielenie wyjaśnień,

d) sporządzenie lisĘ obecności zawierającej podpisy osób uczestniczących

w zebraniu,

s 7. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół zawierĄący' podsumowanie wyników

uzyskanych z przeprowadzonej ankiety.

$ 8' Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Ponieca.

$ 9. Zarządzenie wcho dzi w Ęcie z dniem



UZASADNIENIE do Zarządzenia Nr 12612020 r.

Burmistrza Ponieca

z dnia 3 lutego 2020 r.

W sprawach tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin oraz

nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta i ustalania jego granic obowiązują

przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. (Dz. U. zŻ0I4, poz.

310). Rozporządzenie określa jakie informacje powinien zawlęrac wniosek w sprawie

zmiany granic miasta skierowany do Ministra Spraw Wewnętrznych i Admiastracjt za

pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego. $ 2 ust.l pkt 4 cytowanego rozporządzenia

wskazuje, Że do wniosku na|eĘ dołąezyÓ wyniki konsultacji plzeprowadzonych z

mieszkańcami. W związkł; z rozwojem, w szczególności zabudowy techniczno

produkcyjnej, składów, magazynów i infrastruktury towarzyszącej na obszarze sołectwa

Janiszewo przylegającym bezpośrednio do miasta Poniec oraz zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej i infrastruktury towarzyszącej na obszatze sołectwa Śmiłowo

przy|egających bezpośrednio do miasta stwierdza się, iŻ zachodzą podstawy do

przeprowadzenia zmiany granic administracyjnych miasta Ponieca, poprzez przyłączente

terenów ,,przygraniczt'tych" ww. sołectw. Zmiana granic miasta uwzględnia istniejące,

nowo powstałe i planowane zagospodarowanie tych terenów, istniejącą infrastrukturę

techniczną or az charukter zabudowy.

Projektowanazmiana granic miasta przedstawiona jest nazałącznlkach nr 1 i 2.
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