ZARZĄDZENIE NR 6/2014
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 13 stycznia 2014 r.
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych o charakterze lokalnym z mieszkańcami Gminy
Orzesze w przedmiocie zmiany granic administracyjnych Gminy Orzesze z Gminą Łaziska Górne, poprzez
odłączenie części obszaru należącego do Gminy Orzesze i przyłączenie go do Gminy Łaziska Górne
Na podstawie art. 4a ust.1 i ust. 2, art. 4b ust.1 pkt 1 i 2, art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym ( tj.: Dz.U.2013 poz. 594 z późn. zm.), Uchwały nr XLV/409/10 Rady Miejskiej Orzesze z dnia
23 września 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami
Gminy Orzesze, Uchwały nr XXXIX/430/13 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie
podjęcia działań zmierzających do zmiany granicy z Gmina Łaziska Górne, Uchwały nr XXXIX/431/13 Rady
Miejskiej Orzesze z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie przystapienia do przeprowadzenia konsultacji społecznych
o charakterze lokalnym z mieszkańcami Gminy Orzesze
postanawiam:
§ 1. 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne o charakterze lokalnym z mieszkańcami Gminy Orzesze w sprawie
zmiany granic administracyjnych gminy Orzesze z Gminą Łaziska Górne. Zmiana ta polega na:
- odłączeniu części obszaru należącego do Gminy Orzesze i przyłączeniu go do Gminy Łaziska Górne.
2. Celem konsultacji będzie poznanie opinii mieszkańców Gminy Orzesze dotyczącej odłączenia części
obszaru należącego do Gminy Orzesze i przyłączeniu go do Gminy Łaziska Górne
§ 2. Konsultacje polegać będą na uzyskaniu odpowiedzi na pytania:
1) „ Czy jesteś za zmianą granic administracyjnych gmin Orzesze i Łaziska Górne polegającą na odłączeniu
części obszaru należącego do Gminy Orzesze i przyłączeniu go do Gminy Łaziska Górne, według załączonych
podkładów mapowych".
§ 3. 1. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy zameldowani na pobyt stały na terenie Gminy
Orzesze, którzy w dniach przeprowadzania konsultacji ukończyli 18 lat i posiadają czynne prawo wyborcze.
2. Konsultacje odbęda sie w dniach: 03.02. - 14.02.2014r.
3. Głosowanie przeprowadza się na kartach konsultacyjnych, zwanych „ankietą konsultacyjną” ostemplowaną
w górnym lewym rogu pieczęcią o treści: „Urząd Miejski Orzesze”
4. Ustala się na wzór ankiety konsultacyjnej stanowiącej załącznik numer 1 do niniejszego zarządzenia.
5. Konsultacje z mieszkańcami Gminy będą przeprowadzone poprzez udostępnienie ankiet konsultacyjnych:
1) w Biurze Rady Urzędu Miasta Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 21 – w godzinach pracy Urzędu,
6. Wypełnione i podpisane ankiety konsultacyjne
w następujących punktach konsultacyjnych:

uprawnieni

mieszkańcy

mogą

składać

do

urn

1) w Biurze Rady Urzędu Miasta Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 21 – w godzinach pracy Urzędu,
§ 4. 1. Głosowanie polegać będzie na umieszczeniu znaku „x” w odpowiedniej rubryce „jestem za” „jestem
przeciw” lub „wstrzymuję się” na ankiecie konsultacyjnej przy każdym pytaniu.
2. Głosem ważnym będzie postawienie znaku „x” w jednej z rubryk przy każdym pytaniu.
3. Jeżeli głosujący na karcie przy każdym pytaniu postawi znak „x” w dwóch lub trzech rubrykach lub
nie postawi znaku „x” w żadnej rubryce, głos uważa się za nieważny.
§ 5. 1. Do przeprowadzenia konsultacji powołuje się Komisje Konsultacyjną w następującym składzie:
1) Jolanta Szubert - Sekretarz Miasta Orzesze
2) Beata Wiencek- pracownik Urzędu Miejskiego Orzesze
3) Joanna Tchórz - sołtys i Radna Gminy Orzesze
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4) Jan Mach - Przewodniczący Rady Gminy Orzesze
2. Do zadań komisji należy w szczególności:
1) wybór przewodniczącego i sekretarza komisji, które winno nastąpić na pierwszym posiedzeniu,
2) przygotowanie i wydanie ankiet konsultacyjnych,
3) sporządzenie protokołu i ustalenie wyników konsultacji
3. Komisja niezwłocznie, jednak nie później niż do 2 tygodni od dnia zakończenia konsultacji ustali jej wynik.
4. Przed ustaleniem wyniku konsultacji pracownik prowadzący ewidencję ludności w Urzędzie Miejskim
Orzesze dokona kontroli wypełnionych ankiet z warunkiem określonym w §3 ust.1. Z czynności pracownik
sporządzi protokół.
5. Wzór protokołu Komisji Konsultacyjnej z przeprowadzonej konsultacji stanowi załącznik nr 2 do
niniejszego zarządzenia.
§ 6. 1. Wyniki konsultacji mogą być wykorzystywane tylko do przeprowadzenia postępowania związanego
z przeprowadzeniem konsultacji społecznych z mieszkańcami w przedmiocie zmiany granic z Gminą Łaziska
Górne.
2. Ankiety konsultacyjne zostaną dołączone do protokołu Komisji Konsultacyjnej.
§ 7. Wykonanie Zarządzenia powierza sie Sekretarzowi Miasta Orzesze
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2014
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 13 stycznia 2014 r.

ANKIETA KONSULTACYJNA
w przedmiocie zmiany granic administracyjnych
pomiędzy Gminą Łaziska Górne, a Gminą Orzesze
Treść pytania:

„ Czy jesteś za zmianą granic administracyjnych gmin Orzesze i Łaziska Górne
polegającą na odłączeniu części obszaru należącego do Gminy Orzesze i przyłączeniu
go do Gminy Łaziska Górne, według załączonych podkładów mapowych.''
Imię i nazwisko:
Adres zamieszkania:
Pesel:

Jestem za:
Jestem przeciw:
Wstrzymuję się:

Data:
Podpis:

Głosowanie polega na umieszczeniu znaku „x” w odpowiedniej rubryce „jestem za”, „jestem
przeciw” lub „wstrzymuję się”
Głosem ważnym będzie postawienie znaku „x” w jednej z rubryk.
Głosem nieważnym będzie postawienie znaku „x” w dwóch lub trzech rubrykach lub nie
postawienie znaku „x” w żadnej rubryce.
Oświadczam, że na podstawie art.23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie
danych osobowych (Dz.U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z przeprowadzonymi konsultacjami
w sprawie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminą Łaziska Górne, a Gminą Orzesze.

….......................................................
( czytelny podpis )
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 6/2014
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 13 stycznia 2014 r.

WZÓR PROTOKOŁU
Komisji Konsultacyjnej z dnia...........................
z przebiegu konsultacji społecznych o charakterze lokalnym z mieszkańcami Gminy Orzesze
w przedmiocie zmiany granic administracyjnych Gminy Orzesze z Gminą Łaziska Górne, poprzez
odłączenie części obszaru należącego do Gminy Orzesze i przyłączenie go do Gminy Łaziska
Górne

Komisja Konsultacyjna w składzie:
1).......................................................
2).......................................................
3).......................................................
4).......................................................
Ustalenia Komisji:
– liczba wydanych ankiet konsultacyjnych............................................
– liczba otrzymanych ankiet konsultacyjnych........................................
– liczba głosów ważnych........................................................................
- liczba głosów ważnych oddanych „za”.............................................
- liczba głosów ważnych oddanych „ przeciw”...................................
- liczba głosów ważnych”wstrzymujących się”...................................
– liczba głosów nieważnych....................................................................
Wyniki konsultacji
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Uwagi i wnioski Komisji Konsultacyjnej
….......................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Na tym protokół zakończono i podpisano:
1)…........................................................
2)............................................................
3)............................................................
4)............................................................
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