
Zarządzenie Nr 189/2012
Wójta Gminy Włodowice 

z dnia 5 października  2012r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Włodowice dotyczących 
                   podziału gminy Włodowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, 
                   numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

             Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
( j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm. ) oraz §1 pkt.2  i §7 ust.1 i 2 pkt.1
uchwały Rady Gminy Włodowice Nr 38/VI/2007 z dnia 30 marca 2007r. w sprawie ustalenia 
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 

Wójt Gminy Włodowice
zarządza, co następuje:

§1.
Poddaje się pod konsultacje społeczne projekt uchwały w sprawie podziału gminy Włodowice 
na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych 
w każdym okręgu.

§2.
Określa się termin  rozpoczęcia konsultacji na dzień 11.10.2012r. oraz termin 
ich zakończenia na dzień 19.10.2012r. 

§3.
Upoważnionymi do udziału w konsultacjach są  wszystkie osoby posiadające czynne prawo 
wyborcze, zamieszkałe na terenie gminy Włodowice.

§4.
1. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie imiennego wyrażenia opinii. 

Każdy  z  mieszkańców  może  złożyć  ewentualne  uwagi  lub  wnioski   w  sprawie 
projektu  uchwały,  o  którym  mowa  w  §1, pisemnie  z  wykorzystaniem formularza 
stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

     2.   Projekt uchwały poddany konsultacjom wraz z formularzem, o którym mowa w pkt.1:
1) publikuje się na stronie internetowej gminy,
2) udostępnia się w Biurze Obsługi Rady Gminy w Urzędzie Gminy Włodowice.

     3.   Wypełnione formularze należy składać w terminie określonym w §2 w sekretariacie  
           Urzędu Gminy Włodowice bądź przesłać drogą pocztową na adres urzędu ( w tym 
           przypadku decyduje data wpływu do urzędu ) lub drogą elektroniczną 
           na adres: urzad@wlodowice.pl.



§5.
1. Wyniki konsultacji w sprawie projektu uchwały, o którym mowa w §1  mają charakter 

opiniodawczy.
2. Wyniki  konsultacji  zostaną  ogłoszone  w  sposób  zwyczajowo  przyjęty  tj.  poprzez 

wywieszenie na tablicy ogłoszeń  oraz umieszczenie na stronie BIP gminy Włodowice 
nie później niż w ciągu 7 dni od terminu ich zakończenia.

§6.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Włodowice.

§7.
1. Treść  zarządzenia  podaje  się  do  publicznej  wiadomości  w  sposób  zwyczajowo 

przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  oraz umieszczenie na stronie 
BIP gminy Włodowice.

2. Zarządzenie  niniejsze  doręcza  się  wszystkim  przedstawicielom  jednostek 
pomocniczych gminy Włodowice.

§8.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Włodowice

____________________
mgr Adam B. Szmukier


