ZARZĄDZENIE NR 9/18
BURMISTRZA CYBINKI
z dnia 8 lutego 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Cybinka dotyczących
zmiany granic administracyjnych Gminy Cybinka i Gminy Maszewo
Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U.2017.1875 t.j.) oraz Uchwały XXIX/169/17 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 23
marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami ( Dz.
Urz. Województwa Lubuskiego z 2017 r. poz. 698)
zarządza się, co następuje:
§ 1. Przedmiotem konsultacji z mieszkańcami jest zmiana granic administracyjnych poprzez
wyłączenie z obrębu geodezyjnego Drzeniów Gmina Cybinka Powiat Słubicki działek
o nr ewidencyjnych: 2038/1, pow. 8.84 ha, 2038/3 o pow. 0.2275 ha, 2038/4 o pow. 11.51 ha
i 207 o pow. 0.40 ha o łącznej powierzchni 20.9775 ha i włączeniu ich do obrębu
geodezyjnego Chlebów Gmina Maszewo Powiat Krośnieński i włączenie z obrębu
geodezyjnego Chlebów Gmina Maszewo Powiat Krośnieński działek o nr ewidencyjnych
34/1 pow. 21.42 ha, 33/4 o pow. 7.25 ha, o łącznej powierzchni 28.67 do obrębu Rąpice
Gmina Cybinka Powiat Słubicki Rąpice, Gmina Cybinka Powiat Słubicki.
§ 2. 1. Konsultacje z mieszkańcami, mają na celu zebranie od ich uczestników opinii.
2. Konsultacje będą prowadzone w formie:
1) spotkania z mieszkańcami Drzeniowa w sprawie zmian granic administracyjnych, które
odbędzie się w dniu 26 lutego 2018 r. o godz. 17:00 w sali wiejskiej w Drzeniowie,
wypełnieniu ankiety stanowiącej załącznik do niniejszego Zarządzenia.
2) Spotkania z mieszkańcami Rąpic w sprawie zmian granic administracyjnych, które
odbędzie się w dniu 27 lutego 2018 r. o godz. 17:00 w Sali wiejskiej w Rąpicach,
wypełnieniu ankiety stanowiącej załącznik do niniejszego Zarządzenia.
3) Skierowania do mieszkańców Drzeniowa i Rąpic ankiet w sprawie zmiany granic
administracyjnych Gminy Maszewo i Gminy Cybinka, stanowiących załącznik
do niniejszego zarządzenia, które będą dostępne w siedzibie Urzędu Miejskiego pok. 1
i na stronie internetowej www.cybinka.pl
§ 3.1. Konsultacje społeczne odbywać się będą w okresie od 16 lutego 2018 r.
do 28 lutego 2018 r. do godz. 12:00.
2. Uwagi i opinie z datą wpływu po dniu 28 lutego 2018 r. po godz. 12:00 nie będą
rozpatrywane.
3. Protokół z konsultacji zostanie ogłoszony 5 marca 2018 r. do godz. 16: 00 na stronie
internetowej Gminy Cybinka oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cybince.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Cybinka.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

