
OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY JAŚLISKA 

Na podstawie § 5 ust. 1 ust. 2, § 7, § 8 uchwały nr V/26/15 Rady Gminy Jaśliska z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia woli przyłączenia 

Moszczańca, Polan Surowicznych, Surowicy, Darowa, Rudawki Jaśliskiej, Jasiela do Gminy Jaśliska i ustalenia konsultacji społecznych podaję                     

do publicznej wiadomości zasady i terminy konsultacji: 

§ 1. 
Ustala się termin rozpoczęcia konsultacji  na dzień 19 marca 2015 r. oraz termin zakończenia konsultacji na dzień 29 marca 2015 r. 

§ 2. 
W przedmiocie konsultowanej sprawy ustala się następującej treści pytanie: „Czy jest Pan/Pani za przyłączeniem sołectwa Moszczaniec w skład 
którego wchodzą obręby ewidencyjne: Moszczaniec, Polany Surowiczne, Surowica, Darów, Rudawka Jaśliska, Jasiel do Gminy Jaśliska ?”.  

§ 3. 
Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby stale zamieszkałe na terenie Gminy Jaśliska, które w dniu konsultacji mają ukończone 18 lat.  

§ 4. 
Wyrażenie opinii polegać będzie na umieszczeniu w odpowiedniej rubryce: „Jestem za”, „Jestem przeciw”, „Wstrzymuję się”, znaku x i złożeniu 
podpisu na ankiecie konsultacyjnej, według poniższego wzoru.  

ANKIETA KONSULTACYJNA 
Ankietę może wypełnić za ankietowanego dowolna osoba. Wymagany jest jedynie własnoręczny podpis osoby ankietowanej. 

Treść pytania Czy jest Pan/Pani za przyłączeniem sołectwa Moszczaniec w skład którego wchodzą obręby ewidencyjne: 
Moszczaniec, Polany Surowiczne, Surowica, Darów, Rudawka Jaśliska, Jasiel do Gminy Jaśliska ?” 

Odpowiedzi Jestem za Jestem przeciw Wstrzymuję się 

Stawiamy znak „X” przy 
odpowiedniej rubryce 

   

DANE MIESZKAŃCA UDZIELAJĄCEGO ODPOWIEDZI 

Imię i nazwisko  

Miejscowość i nr domu/lokalu  

PESEL  

Data  

Podpis  

§ 5. 
1. Konsultacje z mieszkańcami Gminy Jaśliska będą przeprowadzone poprzez:  
1) udostępnienie ankiet konsultacyjnych w sekretariacie  Urzędu Gminy w Jaśliskach, Jaśliska 171, 38-485 Jaśliska,  
2) wizytę  pracownika Urzędu Gminy w Jaśliskach – Pani Wiolety Madej w domach mieszkańców. Osoby nie zastane pod danym adresem w chwili 
wizyty pracownika Urzędu Gminy w Jaśliskach, przeprowadzającego ankietę, mogą pobrać i wypełnić  ankietę w sekretariacie Urzędu Gminy                      
w Jaśliskach, Jaśliska 171, 38-485 Jaśliska. 
2. Wypełnione ankiety konsultacyjne mieszkańcy Gminy Jaśliska, mogą składać bezpośrednio pracownikowi Urzędu Gminy w Jaśliskach 
przeprowadzającego ankietę, który będzie z wizytą u danego mieszkańca lub w sekretariacie Urzędu Gminy w Jaśliskach, Jaśliska 171, 38-485 
Jaśliska. 

§ 6. 
Przebieg granic gmin, o których mowa w § 3 przedstawia rysunek poniżej, a ponadto zostanie udostępniony w sekretariacie Urzędu Gminy                         
w Jaśliskach, Jaśliska 171, 38-485 Jaśliska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


