
Uchwata Nr LV/1299/2018 
Rady Miasta Rzeszowa 

z dnia 27 lutego 2018 r. 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkancami zamieszkatymi na terenie osiedli 
Biata i Drabinianka w sprawie zmiany granic osiedli 

Na podstawie art. 5, art. Sa ust. 2 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Dz. U z 2017 r., poz. 1875, z pMn. zm.) oraz § 9 ust. 
1, 2 i 3 Statutu Miasta Rzeszowa, stanowiqcego zatqcznik do Uchwaty Nr LXXX/1462/2014 
Rady Miasta Rzeszowa z dnia 30 wrzesnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta 
Rzeszowa, z pMn. zm. 

Rada Miasta Rzeszowa 
uchwala, co nast~puje: 

§ 1 
1. 	Postanawia si~ przeprowadzic konsultacje z mieszkancami miasta Rzeszowa 

zamieszkatymi na terenie osiedli Biata i Drabinianka w sprawie zmiany granic 
polegajqcej na wtqczeniu do obszaru osiedla Biata cz~sci obszaru osiedla Drabinianka 
obejmujqcego ulice Kard. Karola Wojtyty i Malowniczq. Obszar konsultacji zostat 
oznaczony na mapie stanowiqcej zatqcznik nr 1 do uchwaty. 

2. Konsultacje 	b~dq polegaty na uzyskaniu od mieszkancow zamieszkatych na terenie 
osiedli Biata i Drabinianka odpowiedzi na pytanie: 

"ezy jest Pani/Pan za zmianq granic osiedli Biata i Drabinianka polegajqcq na wtqczeniu 
do obszaru oSiedla Biata cz~sci obszaru osiedla Drabinianka obejmujqcego ulice Kard. 
Karola Wojtyty i Malowniczq wedtug udost~pnionego projektu?". 

§ 2 
Uprawnionymi do udziatu w konsultacjach Sq osoby stale zamieszkate na terenie osiedli 
Biata i Drabinianka. Fakt zamieszkiwania na terenie podanego osiedla weryfikowany b~dzie 
na podstawie oswiadczenia, zawartego w ankiecie konsultacyjnej. 

§3 
Wyrazenie opinii polegac b~dzie na umieszczeniu w odpowiedniej rubryce: "Jestem 
za", "Jestem przeciw", "Wstrzymuj~ si~", znaku "X" oraz podaniu danych osobowych 
i ztozeniu podpisu na ankiecie konsultacyjnej, wedtug wzoru stanowiqcego zatqcznik nr 2 
do niniejszej uchwaty. 

§4 

1. 	Konsultacje z mieszkancami osiedli b~dq przeprowadzone poprzez udost~pnienie ankiet 
konsultacyjnych podczas zebran mieszkancow osiedli Biata Drabinianka 
w siedzibach Rad Osiedli Biata i Drabinianka. 

2. 	Wypetnione ankiety konsultacyjne mieszkancy osiedli b~dq mogli sktadac u osob 
udost~pniajqcych ankiety konsultacyjne. 

§ 5 
Projekt uchwaty dotyczqcy zmiany granic osiedli Biata i Drabinianka zostanie udost~pniony 
podczas spotkan mieszkancow osiedli Biata i Drabinianka w siedzibach Rad Osiedli Biata 
i Drabinianka. 



§6 

Termin rozpocz~cia i zakonczenia konsultacji, sktad osobowy komisji do spraw 
przeprowadzenia konsultacji oraz wzor protokotu zawierajqcego wyniki 
z przeprowadzonych konsultacji okresli Prezydent Miasta Rzeszowa w formie zarzqdzenia. 

§ 7 
Prezydent Miasta Rzeszowa zawiadomi mieszkancow 0 zamiarze przeprowadzenia 
konsultacji na 7 dni przed ich terminem, w sposob zwyczajowo przyj~ty. 

§8 
Wykonanie uchwaty powierza si~ Prezydentowi Miasta Rzeszowa. 

§9 
Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogtoszenia w Dzienniku Urz~dowym 
Wojewodztwa Podkarpackiego. 

Przewodniczqcy 
Rady M iasta Rzeszowa 

Wl,c.;:De 
And rze\ Dec'



Zalqcznik nr 1 
do Uchwaly Nr L V/1299/2018 

Legenda: Rady Miasta Rzeszowa 
- granica osicdla Drabinianka XXII z dnia 271utego 2018r. 
- granica osiedla Diala XXVII 
~ obszar proponowany do wl~czenia do osiedla Diala 



Zatqcznik nr 2 
do Uchwaty Nr LV/1299/2018 

Rady Miasta Rzeszowa 
z dnia 27 lutego 2018 r. 

Ankieta konsultacyjna 

w sprawie zmiany granic osiedli 
Biata i Drabinianka 

Trese pytania: 

Czy jest Pani/Pan za zmianq granic osiedli Biata i Drabinianka polegajqcq na wtqczeniu do 

obszaru osiedla Biata cz~sci obszaru osiedla Drabinianka obejmujqcego ulice Kard. Karola 

Wojtyty i Malowniczq wedtug udost~pnionego projektu? 


Jestem za Jestem przeciw Wstrzymuj~ si~ 

Wyraienie opinii polega na umieszczeniu w odpowiedniej rubryce znaku "X" 

ANKIET~ NALEZY WYPEt.NIC DRUKOWANYMI LITERAMI 

Imi~ i nazwisko Data 


Adres zamieszkania 

Niniejszym oswiadczam, ie zamieszkuj~ na terenie osiedla Biata/osiedla Drabinianka, 
a podane przeze mnie dane Sq zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. 

Wyraiam zgod~ na przetwarzanie moich dobrowolnie podanych danych osobowych, 
zawartych w ankiecie konsultacyjnej z mieszkaricami osiedli Biata i Drabinianka dot. zmiany 
granic osiedli Biata i Drabinianka, dla potrzeb niezb~dnych do przekazania swojej opinii, 
zgodnie z ustawq z dnia 29 sierpnia1997 r. 0 ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta 
Rzeszowa, Urzqd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35 - 064 Rzeszow. 

Wtasnor~czny podpis 



, 


Uzasadnienie 

Rada Osiedla Biata wystqpita do Rady Miasta Rzeszowa z wnioskiem w sprawie 
zmiany granic osiedla Biata. Przewodniczqcy Komisji Porzqdku Publicznego i Wsp6tpracy 
z Samorzqdami Osiedlowymi Rady Miasta Rzeszowa zwr6cit si~ z prosbq do Urz~du Miasta 
Rzeszowa 0 wydanie opinii w przedmiotowej sprawie. Stanowisko przedstawit Sekretarz 
Miasta Rzeszowa w pismie znak ORA-O.Oll1.2.2017 z dnia 3 sierpnia 2017 r. 

Komisja Porzqdku Publicznego i Wsp6tpracy z Samorzqdami Osiedlowymi Rady 
Miasta Rzeszowa na posiedzeniu odbytym w dniu 1 grudnia 2017 r. rozpatrzyta pismo 
Sekretarza Miasta Rzeszowa w sprawie zmiany granic osiedli Biata i Drabinianka. 
Jednogtosnie uznata zasadnosc propozycji zmiany granic oSiedla Biata i oSiedla Drabinianka 
w wersji zaproponowanej przez Urzqd Miasta Rzeszowa, a mianowicie wtqczenia w catosci 
do obszaru osiedla Biata ulic Kard. Karola Wojtyty i Malowniczej. 0 proponowanych 
zmianach Komisja Porzqdku Publicznego i Wsp6tpracy z Samorzqdami Osiedlowymi Rady 
Miasta Rzeszowa poinformowata Prezydenta Miasta Rzeszowa w pismie znak 
BRM.0012.8.20.2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. 

Prezydent Miasta Rzeszowa wnioskuje 0 przeprowadzenie konsultacji 
z mieszkancami osiedli w wyzej wymienionej sprawie. 


