
                                     
UCHWAŁA  Nr XVII/154/2020 

Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem 
z dnia 25 czerwca 2020 r. 

 
 

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany 
statusu miejscowości Krościenko nad Dunajcem. 

 
 Na podstawie art. 5a, art. 4a ust. 1,  art. 4 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020, poz. 713) oraz § 5 ust.1 Uchwały  
Nr XXVII/195/2009 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 3 lipca 2009 r. – 
Rada Gminy Krościenko nad Dunajcem uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie opinii mieszkańców wsi Krościenko nad 
Dunajcem i mieszkańców Gminy Krościenko nad Dunajcem w sprawie nadania statusu 
miasta wsi Krościenko nad Dunajcem. 
 

§ 2 
1. Ustala się zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi 

Krościenko nad Dunajcem i pozostałymi mieszkańcami Gminy Krościenko nad 
Dunajcem w sprawie zmiany statusu miejscowości Krościenko nad Dunajcem ze 
wsi na miasto. 

1) Konsultacje z mieszkańcami wsi Krościenko nad Dunajcem  
i mieszkańcami Gminy Krościenko nad Dunajcem, przeprowadzi powołany 
w tym celu przez Wójta zespół konsultacyjny.  

2) Zespól zobowiązany jest do przeprowadzenia konsultacji w terminie 
ustalonym treścią zarządzenia wójta oraz przedstawienia opinii w tej sprawie 
w terminie do dnia 31 października 2020 r. 

3) Szczegółowe zasady w zakresie terminów, wzoru ankiety, składu zespołu 
zostaną określone zarządzeniem Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem. 

4) Wyrażenie opinii nastąpi w formie sprawozdania zespołu, które powinno 
uwzględnić przedstawione dane: ogólną liczbę mieszkańców, liczbę osób 
uprawnionych do głosowania, ilość głosów popierających, przeciwnych i 
wstrzymujących się, oraz opis uwag i wniosków. 

5) Konsultacje z mieszkańcami zostaną przeprowadzone w formie badania 
opinii mieszkańców za pośrednictwem sołtysów (§ 4 ust.1  pkt. 4 Uchwała 
nr XXVII/195/2009 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 3 lipca 
2009 r.) 

6) Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie jawnej ankiety papierowej 
stwierdzającej oddanie głosu „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się” oraz 
możliwość uzupełnienia ankiety o wnioski i uwagi w tej sprawie.  

7) W konsultacjach powinno uczestniczyć nie mniej niż 20% mieszkańców 
Gminy Krościenko nad Dunajcem. 



2. Nadanie wsi Krościenko nad Dunajcem statusu miasta nie spowoduje zmiany 
dotychczasowych granic miejscowości. 
 

§ 3 
Przy zachowaniu powyższych zasad i trybu uznaje się konsultacje za przeprowadzone 
a opinie wyrażone w sposób określony w §1 stanowić będą podstawę do podjęcia 
starań o zmianę statusu miejscowości Krościenko nad Dunajcem. 

 
§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krościenko nad Dunajcem. 
 

§ 5 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
        Przewodniczący Rady Gminy 
        Stanisław Gabryś 

  
 


