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Przewodniczący
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2016 r. poz. 446) przedkładam pod obrady Rady Miejskiej w Zdzieszowicach następujące 
projekty uchwał:
1) w sprawie zmiany granic jednostek pomocniczych Sołectwa Jasiona i Sołectwa Żyrowa,
2) w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Jasiona,
3) w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Żyrowa.

Uzasadnienie:
Zmiana granic jednostek pomocniczych sołectwa Jasiona i sołectwa Żyrowa opisana w § 1 projektu 
uchwały wynika z faktu iż wyłączone z sołectwa Żyrowa działki położone są przy zwartej 
zabudowie sołectwa Jasiona, natomiast w dalekiej odległości do 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 do 
sołectwa Żyrowa. Dotychczasowe więzi społeczne osób zamieszkałych na przedmiotowym 
obszarze, uwarunkowania komunikacyjne i przestrzenne są silniejsze z mieszkańcami Jasiona niżeli 
z mieszkańcami sołectwa Żyrowa. Obszar przekazywanych działek ogółem wynosi 1,1661 ha. 
Zmiana granic sołectw wymaga zmiany statutów jednostek pomocniczych Sołectwa Jasiona i 
Sołectwa Żyrowa w zakresie zmiany obszaru poszczególnych sołectw i map obrazujących granice 
sołectwa.
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. 
poz.446) projekty uchwał w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Jasiona i Sołectwa Żyrowa zostały 
poddane konsultacjom społecznym na zebraniach wiejskich, które odbyły się w sołectwie Żyrowa 
w dniu 5 września i w sołectwie Jasiona w dniu 6 września 2016 r. Projekty uchwał przedstawiła 
mieszkańcom Burmistrz -  Pani Sybila Zimerman. Mieszkańcy w głosowaniu tajnym wypowiedzieli 
się za zmianą statutów sołectw.
Zgodnie z § 7 uchwały Nr XXXII/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) o utworzeniu , połączeniu podziale lub zniesieniu jednostki pomocniczej, a także zmianie 
jej granic rozstrzyga Rada w drodze uchwały, której podjęcie musi zostać poprzedzone 
konsultacjami społecznymi.
Konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic jednostek pomocniczych Sołectwa Jasiona i 
Sołectwa Żyrowa zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/264/2013 Rady Miejskiej 
w Zdzieszowicach z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z 
mieszkańcami Gminy Zdzieszowice (Dz.Urz.Woj.Opolskiego poz. 1445) oraz zarządzeniem Nr 
SG.0050.241.2016 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia 
konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Jasiona i Sołectwa Żyrowa. Konsultacje zostały 
przeprowadzone w formie bezpośredniego spotkania z mieszkańcami sołectwa Jasiona i sołectwa 
Żyrowa oraz ankiety, która została rozprowadzona na spotkaniu z mieszkańcami. W  sołectwie 
Jasiona konsultacje przeprowadzono w dniu 5 września a w sołectwie Żyrowa w dniu 6 września



2016 r. Projekt uchwały w sprawie zmiany granic omówił na spotkaniu z mieszkańcami i 
odpowiadała na pytania Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem i Rolnictwa pan Michał Kilisz. 
Ankieta została wydawana mieszkańcom po okazaniu dowodu osobistego, a każda osoba biorąca 
udział w konsultacjach miała zapewnione tajne oddanie głosu.
Nad przebiegiem konsultacji czuwała powołana przez Burmistrza Komisja ds. konsultacji z 
mieszkańcami.
W załączeniu przedstawiam do zapoznania się z następującymi dokumentami:
1) 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 wraz z wzorem 
ankiety,
2) protokół z przeprowadzonych kosnultacji
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w sprawie zmiany granic jednostek pomocniczych Sołectwa Jasiona i Sołectwa Żyrowa

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) w 
związku z § 7 uchwały Nr XXXII/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) po przeprowadzeniu 
konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Jasiona i Sołectwa Żyrowa, Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwała, co 
następuje;

§ 1. Z inicjatywy Burmistrza Zdzieszowic dokonuje się zmiany przebiegu granic jednostek pomocniczych 
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 i włączeniu ich do Sołectwa Jasiona.

§ 2. Przebieg nowej granicy, o której mowa w § 1, oznaczony został kolorem czerwonym na mapie 
ewidencyjnej i stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.
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Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) 
Rada Miejska w Zdzieszowicach, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Żyrowa, uchwala co 
następuje:

§ 1. W Statucie Sołectwa Żyrowa przyjętym uchwałą Nr XXIII/176/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z 
dnia 26 czerwca 2012 r. (Dz.Urz.Woj.Opolskiego poz. 1102) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Sołectwo obejmuje obszar o powierzchni 940,6404 ha, a jego położenie w Gminie okazane jest na mapce 
stanowiącej załącznik do niniejszego statutu.”;

2) załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.
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w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Jasiona

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) 
Rada Miejska w Zdzieszowicach, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Jasiona, uchwala co 
następuje:

§ 1. W Statucie Sołectwa Jasiona przyjętym uchwałą Nr XXIII/172/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z 
dnia 26 czerwca 2012 r. (Dz.Urz.Woj.Opolskiego poz.1098) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Sołectwo obejmuje obszar o powierzchni 344,9432 ha, a jego położenie w Gminie okazane jest na mapce 
stanowiącej załącznik do niniejszego statutu.”;

2) załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.
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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 
XXXlV/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 :

§ I. 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 granie 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 Santora

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 1 Sołectwa Żyrowa a Pani Anna Kwiecień - 
Inspektor w Referacie Organizacyjnym (członek komisji) omówi projekty uchwał w sprawie zmian w statutach 
jednostek pomocniczych.

A*
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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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Protokół z przeprowadzonych konsultacji w sprawie zmiany granic 

Sołectwa Jasiona i Sołectwa Żyrowa

Przedmiotem konsultacji przeprowadzonych w dniach 5 i 6 września 2016 r. była zmiana 
granic sołectwa Żyrowa i Jasiona polegająca 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 wynikająca ze zmiany granic konieczność 
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.

Ogłoszenia o przeprowadzanych konsultacjach z mieszkańcami oraz projekty uchwał 
w sprawie zmiany Statutów tych sołectw zostały rozplakatowane na tablicach ogłoszeń w Urzędzie 
Miejskim i w Sołectwach Żyrowa i Jasiona w dniu 25 sierpnia 2016 r. oraz na stronie internetowej 
Gminy i BIP Urzędu Miejskiego w dniu 26 sierpnia 2016 r.
Powołana Zarządzeniem Nr SG.0050.241.2016 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 sierpnia 2016 r. 
komisja w składzie:
Sybiła Zimerman -  Burmistrz Zdzieszowic
Michał Kilisz -  Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem i Rolnictwa 
Anna Kwiecień -  Inspektor w Referacie Organizacyjnym 
Józef Wilczek -  Sołtys Sołectwa Żyrowa 
Piotr Santura -  Sołtys Sołectwa Jasiona
przeprowadziła konsultacje w formie ankiety podczas spotkań z mieszkańcami.

Sołectwo Żyrowa -  data konsultacji 5 września 2016 r. W konsultacjach uczestniczyło 
40 mieszkańców.
Podczas spotkania Burmistrz Zdzieszowic Sybila Zimerman szczegółowo omówiła zmiany w 
statucie Sołectwa Żyrowa, natomiast Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem i Rolnictwa Michał 
Kilisz omówił zmiany granic Sołectwa Żyrowa i Sołectwa Jasiona.
W głosowaniu tajnym poprzez wypełnienie ankiety mieszkańcy zagłosowali:
Za 36 osób, przeciw 0 osób, wstrzymujących się 4 osoby.

Sołectwo Jasiona -  data konsultacji 6 września 2016 r. W konsultacjach uczestniczyło 
18 mieszkańców.
Podczas spotkania Burmistrz Zdzieszowic Sybila Zimerman szczegółowo omówiła zmiany w 
statucie Sołectwa Żyrowa,. natomiast Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem i Rolnictwa Michał 
Kilisz omówił zmiany granic Sołectwa Żyrowa i Sołectwa Jasiona.
W głosowaniu tajnym poprzez wypełnienie ankiety mieszkańcy zagłosowali:
Za 18 osób, przeciw 0 osób, wstrzymujących się 0

Podpisy komisji przeprowadzającej konsuli 
Burmistrz Zdzieszowic -  Sybila Zimerm _
Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem/Rolnictwa -  Michał Kilisz 
Inspektor Referatu Organizacyjnego -  Anna Kwiecień jBuueu4*Ur 
Sołtys Sołectwa Żyrowa -  Józef Wilczek 
Sołtys Sołectwa Jasiona -  Piotr Santura

Załączniki do protokołu:
1. Ogłoszenie o konsultacjach w Sołectwie Żyrowa
2. Ogłoszenie o konsultacjach w Sołectwie Jasiona
3. Protokół z głosowania w Sołectwie Żyrowa
4. Protokół z głosowania w Sołectwie Jasiona



Załączn ik  Nr 3
do Zarząd zen ia  N r S G .0 0 5 0 .2 4 1 .2 0 1 6  
Burm istrza Zdzieszow ic  
z  dnia 24  sierpnia 2 0 1 6  r.

ANKIETA KONSULTACYJNA

w sprawie zmiany granic Sołectwa Jasiona i Sołectwa Żyrowa oraz 
zmiany Statutu Sołectwa Jasiona i Sołectwa Żyrowa

Pytanie :

Czy jest Pan/Pani za zmianą granic Sołectwa Jasiona i Sołectwa Żyrowa 
polegającej na wyłączeniu działek o numerach: 4/1, 4/4, 4/5, 4/6 i 11/1 
o łącznej powierzchni 1,1661 ha z Sołectwa Żyrowa i włączenie 
ich do Sołectwa Jasiona oraz wynikającą z tej zmiany zmianą Statutów 
Sołectwa Jasiona i Sołectwa Żyrowa, zgodnie z przedstawionymi 
projektami uchwał?

O  Jestem za 

[_ ] Jestem przeciw  

□  Wstrzymuję się

Wyrażenie opinii polega na umieszczeniu w odpowiedniej rubryce 
znaku „X”.
Postawienie znaku „X” w więcej niż jednej kratce lub niepostawienie 
znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

P ieczęć  U rzędu M iejskiego  
w  Zdzieszow icach


