
Zarządzenie Nr 1616/2018
Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

z dnia 14  marca 2018r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Tarnowskie Góry w sprawie 
podziału Miasta Tarnowskie Góry na okręgi wyborcze

Na podstawie art.  5a  art.  30 ust.  1, ust.  2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r.poz.1875) oraz § 3 i § 4 uchwały Nr XXVI/319/2012 Rady Miejskiej w 
Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami  
Miasta Tarnowskie Góry (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 27 lipca 2012 roku, poz.3070),

zarządzam :

§ 1.

1. Przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Miasta Tarnowskie Góry projektu uchwały Rady 
Miejskiej  w Tarnowskich Górach w sprawie podziału Miasta  Tarnowskie  Góry na okręgi 
wyborcze.

2. Projekt uchwały, o której mowa w ust.1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od dnia 15 marca 2018r do dnia 22 marca 2018r. 

§ 3.

Konsultacje swoim zasięgiem obejmują teren Miasta Tarnowskie Góry.

§ 4.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Miasta Tarnowskie Góry.

§ 5.

1. Konsultacje  przeprowadza się  w formie  badań ankietowych poprzez udostępnienie  ankiety 
konsultacyjnej.

2. Wzór ankiety o której mowa w ust.1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
a) Wypełnione ankiety będą przyjmowane w terminie o którym mowa w § 2  drogą elektroniczną 

na adres: sekretariat@tarnowskiegory.pl 
3. Wyniki ankiet zostaną opublikowane w BIP-ie.

§ 5.

Mieszkańcy  Miasta  Tarnowskie  Góry  zostaną  poinformowani  o  wynikach  konsultacji  za 
pośrednictwem strony internetowej www.tarnowskiegory.pl oraz w BIP-ie.

§ 6.

Osobą odpowiedzialną za proces konsultacji jest Naczelnik Wydziału Organizacyjnego – Katarzyna 
Jany-Boryczka  (pokój nr 13, w budynku przy ul. Rynek 4, Tel. 32-39-33-807).

mailto:sekretariat@um.tgory.pl
http://www.tarnowskiegory.pl/


§ 7.

Zarządzenie  wchodzi  w życie  z  dniem podpisania  i  podlega ogłoszeniu  na  stronie  BIP-u Urzędu 
Miejskiego w Tarnowskich Górach.

BURMISTRZ  MIASTA

  /-/ Arkadiusz  CZECH


