
ZARZĄDZENIE NR 16/OR/2018 

WÓJTA GMINY ŁODYGOWICE 

z dnia 22 lutego 2018r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów uchwał w sprawach: 

1) podziału Gminy Łodygowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich 

             granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu; 

2) podziału Gminy Łodygowice na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic  

i siedzib obwodowych komisji wyborczych  

  

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (teks jednolity 

Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm. ) oraz § 63 pkt  1 i 3e Uchwały nr XXXVIII/344/10 Rady 

Gminy w Łodygowicach z dnia 28 maja 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Łodygowice 

(ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 155 poz. 2550 ) 

 

zarządzam co następuje: 

 

§ 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Łodygowice, zwane dalej 

konsultacjami: 

1) projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Łodygowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia 

ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, stanowiący załącznik nr 

1 do Zarządzenia, 

2) projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Łodygowice na obwody głosowania i ustalenia 

ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych, stanowiący załącznik nr 2 

do Zarządzenia. 

§ 2. 1 Celem konsultacji jest uzyskanie opinii, wniosków i uwag mieszkańców gminy Łodygowice na 

temat projektów uchwał, o których mowa w § 1. 

2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 27  lutego 2018 r. do  13 marca 2018r.  

3. Konsultacje zostaną przeprowadzone wśród mieszkańców gminy Łodygowice. 

4. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie ankiety, stanowiącej załącznik nr 3 do Zarządzenia.  

5. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest referat Organizacyjny Urzędu Gminy 

Łodygowice . 

6. Wyniki konsultacji opublikowane zostaną nie później niż 14 dni od zakończenia terminu. 

§ 3. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów uchwał, o których 

mowa w § 1 wraz z załącznikami,  udostępnione będzie do publicznego wglądu w okresie konsultacji: 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łodygowice – ogłoszenia, 

2) na stronie internetowej www.lodygowice.pl 

http://www.lodygowice.pl/


3) w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Łodygowice  

§ 4. Opinie, wnioski i uwagi można zgłaszać od dnia 27 lutego do 13 marca 2018 r.. do godz. 15:00 

drogą elektroniczną na adres: gmina@lodygowice.pl  lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy 

Łodygowice, 34-325 Łodygowice ul. Piłsudskiego 75 (decyduje data wpływu). 

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierzam się Sekretarzowi Gminy Łodygowice. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wójt Gminy 

Andrzej Pitera 

mailto:gmina@lodygowice.pl

