
Załącznik  
do Uchwały Nr XI/ 96 /2011 

Rady Gminy Łodygowice  
z dnia 28.10.2011r. 

 

INFORMACJA  

z dnia 19 października 2011r. 

o wynikach konsultacji społecznych  

w sprawie utworzenia sołectwa Łodygowice Górne. 

 

 Konsultacje społeczne w sprawie utworzenia sołectwa Łodygowice Górne zostały 
przeprowadzone w oparciu o Dział VI Statutu Gminy Łodygowice (przyjętego Uchwałą Rady Gminy 
Łodygowice Nr XXXVIII/344/2010 z dnia 28 maja 2010r. opublikowanego w Dzienniku Urzędu 
Województwa Śląskiego Nr 155 z dnia 17 sierpnia 2010r.). Na podstawie § 63 pkt 5 Statutu został 
złożony wniosek- inicjatywa mieszkańców w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej podpisana przez 
481 stałych mieszkańców uprawnionych do inicjatywy w tym zakresie. 
  W dniu 29 czerwca 2011r. Rada Gminy Łodygowice podjęła Uchwałę Nr VII/57/2011 
wyznaczając termin przeprowadzenia konsultacji na dzień 9 października 2011r. oraz temat konsultacji 
zgodnie z §63 pkt 9. 

Rada Gminy uchwaliła także w dniu 30 września 2011r. skład Komisji do przeprowadzenia 
konsultacji w składzie: Cecylia Przeworek, Iwona Dudys oraz Gabriela Kruczek. 
 Równocześnie Wójt Gminy Łodygowice Zarządzeniem Nr 93/OR/2011 z dnia 25 sierpnia 2011r. 
określił kalendarz konsultacji oraz Zarządzeniem Nr 100/OR/2011 z dnia 12 września 2011r.  
i Zarządzeniem Nr 117/OR/2011 z dnia 7 października 2011r. wskazał składy zespołów konsultacyjnych 
bezpośrednio przeprowadzających głosowanie w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach 
oraz Bibliotece Gminnej w Łodygowicach. 

Urząd Gminy zrealizował wszystkie wymagania wynikające ze Statutu Gminy aby o terminie  
i przedmiocie konsultacji powiadomić mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez 
rozplakatowanie ogłoszeń na terenie Gminy. Równocześnie Urząd uruchomił stosowną informację na 
swoich stronach www.lodygowice.pl przedkładając aż do dnia konsultacji wszelkie niezbędne dane. 
 W dniu konsultacji Komisja pracując w Urzędzie Gminy nie odnotowała uchybień w trakcie 
pracy Zespołów Konsultacyjnych. Otrzymano jedynie jedną uwagę zgłoszoną telefonicznie 
kwestionującą system oznakowania dróg prowadzących do siedziby Zespołu Nr 1 w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących. 
 W wyniku przeprowadzonych konsultacji Komisja stwierdziła: 
1. liczba uprawnionych do głosowania 5 656 
2. liczba oddanych głosów 509 (w tym 4 głosy nieważne) 
3. za utworzeniem nowego sołectwa 255 
4. przeciw utworzeniu nowego sołectwa 249. 
 Równocześnie stwierdza się, że zgodnie z § 63 pkt 10 Statutu dla ważności konsultacji  
w sprawie utworzenia sołectwa wymagany jest udział co najmniej 20% osób uprawnionych do 
głosowania. W przedmiotowych konsultacjach udział wzięło 8,99 % uprawnionych. 
 


