UCHWAŁA NR 224/XXIV/2021
RADY GMINY WŁODOWICE
z dnia 16 czerwca 2021 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Włodowice w sprawie nadania
miejscowości Włodowice statusu miasta
Na podstawie art.4 ust 1 pkt 2, art. 4b ust. 1 pkt 1, art.5a ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2020 poz.713 z późn. zm.)
Rada Gminy Włodowice
uchwala, co następuje:
§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Gminy Włodowice w sprawie nadania
miejscowości Włodowice statusu miasta.
§ 2. Termin przeprowadzenia konsultacji zostanie określony i podany do publicznej wiadomości przez
Wójta Gminy Włodowice w formie zarządzenia.
§ 3. 1. Konsultacje będą mieć zasięg ogólnogminny.
2. W trakcie konsultacji przeprowadzona zostanie akcja informacyjna na temat przedmiotu konsultacji na
stronie internetowej Gminy Włodowice i w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 4. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej, przy wykorzystaniu formularza ankiety
konsultacyjnej, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
§ 5. Konsultacje będą polegać na zasięganiu opinii mieszkańców Gminy Włodowice wyrażonej poprzez
oddanie głosu poparcia, przeciwnego albo wstrzymującego się w odpowiedzi na pytanie: „Czy jesteś za
nadaniem miejscowości Włodowice statusu miasta?” oraz ewentualnym zaprezentowaniu dodatkowych opinii
lub propozycji w rubryce ankiety „Uwagi”.
§ 6. Formularz ankiety konsultacyjnej, o której mowa w §4 niniejszej uchwały będzie dostępny:
1) w Urzędzie Gminy Włodowice, ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice,
2) na stronie internetowej Gminy Włodowice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 7. Wypełnione ankiety konsultacyjne będzie można składać:
1) w Urzędzie Gminy Włodowice, ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice,
2) listownie na adres Urzędu Gminy Włodowice, ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice,
3) pocztą elektroniczną na adres: urzad@wlodowice.pl.
§ 8. 1. Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji Wójt Gminy przedstawi Radzie Gminy wyniki konsultacji.
2. Zbiorcze wyniki konsultacji w całej gminie zostaną ogłoszone poprzez umieszczenie informacji w tym
zakresie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Włodowice oraz na stronie internetowej Gminy Włodowice
i w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż w terminie 14 dni od terminu ich zakończenia.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
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§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Ibek
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Załącznik
do uchwały Nr 224/XXIV/2021
Rady Gminy Włodowice
z dnia 16 czerwca 2021r.

ANKIETA KONSULTACYJNA
w sprawie nadania miejscowości Włodowice statusu miasta

Dane osoby wypełniającej ankietę:
Nazwisko i imię: ………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………
Pytanie ankietowe:
Czy jesteś za nadaniem miejscowości Włodowice statusu miasta?

□ TAK
□ NIE
□ WSTRZYMUJĘ SIĘ
UWAGI:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Włodowice, dnia…………………

…………………………………
( czytelny podpis mieszkańca )

Informacja o ankiecie:
Konsultacje przeprowadzane są w celu zasięgnięcia opinii mieszkańców Gminy Włodowice w sprawie nadania
miejscowości Włodowice statusu miasta.
Oddanie głosu polega na postawieniu znaku „X” w kratce znajdującej z lewej strony wyłącznie obok jednego wariantu:
„TAK”, „NIE”, „WSTRZYMUJĘ SIĘ”. W rubryce „Uwagi” można ewentualnie zaprezentować dodatkowe opinie
lub propozycje.
Głos uznaje się za nieważny, gdy:
- znak „X” znajduje się w więcej niż jednej kratce,
- znak „X” nie został postawiony w żadnej kratce,
- ankieta konsultacyjna nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osoby wypełniającej ankietę.
Wypełnione ankiety należy składać w terminie od ……………… do ……………………….:
1) w Urzędzie Gminy Włodowice, ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice
2) listownie na adres Urzędu Gminy Włodowice, ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice,
3) pocztą elektroniczną na adres: urzad@wlodowice.pl.
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