
PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI 
przeprowadzanych w sprawie podziału Miasta Tarnowskie Góry na okręgi wyborcze

- wynik ankiet

1. Przedmiot konsultacji:

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach Nr XXVI/319/2012 z dnia 27 czerwca 
2012r. w sprawie zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami Miasta Tarnowskie Góry oraz Zarządzenia 
Nr 1616/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 14 marca 2018 r. z późn. zm., przedmiotem 
konsultacji  z  mieszkańcami  Miasta  Tarnowskie  Góry  był  projekt  uchwały  Rady  Miejskiej  w 
Tarnowskich Górach w sprawie podziału miasta na okręgi wyborcze.

2.  Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach:

Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach byli mieszkańcy Tarnowskich Gór.

3. Termin konsultacji:

Konsultacje przeprowadzono w terminie od dnia 15.03.2018r. do 22.03.2018r.
Dodatkowo  termin  prowadzenia  konsultacji  został  przedłużony  do  25.03.2018r.  Zarządzeniem  Nr 
1625/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 20.03.2018r.

4.Teren objęty konsultacjami: Miasto Tarnowskie Góry.

5. Forma konsultacji:

Konsultacje przeprowadzono w formie:
• badań ankietowych poprzez udostępnienie ankiety konsultacyjnej w BIP-ie Urzędu Miejskiego 

w Tarnowskich Górach oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach.
• ankiety można było wysyłać drogą elektroniczną.

Treść ankiety stanowiła załącznik do zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 1616/2018 z dnia 14 marca 
2018r.

6. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji był Naczelnik Wydziału Organizacyjnego – 
Katarzyna Jany-Boryczka.

7. W podstawowym terminie konsultacji do Urzędu wpłynęło 5 ankiet, w których ankietowani zgadzają 
się z proponowanym podziałem miasta na okręgi wyborcze i nie zgłaszają żadnych uwag.

Ponadto po upływie przedłużonego terminu konsultacji wpłynęło pismo z Rady Dzielnicy Opatowice, w 
którym mieszkańcy sprzeciwiają się umiejscowieniu dzielnicy Opatowice w okręgu wyborczym razem 
z Bobrownikami Śl., Reptami oraz Starymi Tarnowicami.

   
W trakcie  trwania  konsultacji  z  mieszkańcami miasta  Tarnowskie  Góry dodatkowo projekt 

uchwały był konsultowany z Komisarzem Wyborczym w Katowicach, który zaakceptował i nie zgłosił  
żadnych uwag do projektu uchwały w sprawie podziału Miasta Tarnowskie Góry na okręgi wyborcze w 
wyborach do Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach.

BURMISTRZ MIASTA

 /-/ Arkadiusz CZECH

Załącznik: Mapa podziału miasta na okręgi wyborcze.


