
ZARZĄDZENIE NR VII/73/2015
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych o charakterze lokalnym z mieszkańcami Miasta Orzesze 
w przedmiocie zmian Statutu Miastu Orzesze

Na podstawie art.5a ust.1, art.18 ust.2 pkt 1 oraz art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tj. Dz.U. z 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 oraz Uchwały Nr VII/81/15 
Rady Miejskiej Orzesze z dnia z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych o charakterze 
lokalnym dotyczących zmian Statutu Miasta Orzesze

postanawiam

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie zmian Statutu Miastu Orzesze z mieszkańcami 
Miasta Orzesze posiadającymi czynne prawo wyborcze.

2. Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców miasta na temat zmiany Statutu Miasta Orzesze. Z dniem 
rozpoczęcia konsultacji podaje się do publicznej wiadomości treść projektu uchwały w sprawie zmian Statutu Miasta Orzesze, 
stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Konsultacje polegać będą na:

1) udostępnieniu mieszkańcom treści projektu uchwały w sprawie zmian Statutu Miasta Orzesze w Biuletynie Informacji 
Publicznej Miasta Orzesze oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Orzesze,

2) wyłożeniu projektu uchwały w sprawie zmian Statutu w Sekretariacie Urzędu Miejskiego Orzesze, w dniach i godzinach 
urzędowania, celem udostępnienia go mieszkańcom.

§ 3. 1. Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 11 maja 2015r. do 15 maja 2015r.

2. Konsultacje przeprowadzane będą w formie  udzielenia odpowiedzi na pytanie: „Czy jesteś za przyjęciem projektu 
uchwały w sprawie zmian Statutu Miasta Orzesze w brzmieniu udostępnionym zgodnie z Zarządzeniem Nr VII/73/2015 
Burmistrza Miasta Orzesze”.

3. Głosowanie w formie udzielenia odpowiedzi na pytanie przeprowadza się na kartach konsultacyjnych, zwanych 
„ankietą konsultacyjną” ostemplowaną w górnym lewym rogu pieczęcią Urzędu Miejskiego Orzesze.

4. Ustala się na wzór ankiety konsultacyjnej stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

5. Konsultacje z mieszkańcami gminy będą przeprowadzone poprzez udostępnienie ankiet konsultacyjnych w miejscach 
wymienionych w § 2.

6. Wypełnione i podpisane ankiety konsultacyjne uprawnieni mieszkańcy mogą składać do urny w punkcie 
konsultacyjnym wymienionym w § 2 ust.2.

§ 4. 1. Głosowanie polegać będzie na umieszczeniu znaku „x” w odpowiedniej rubryce „jestem za” „jestem przeciw” lub 
„wstrzymuję się” na ankiecie konsultacyjnej pod pytaniem.

2. Ankieta będzie zawierała również miejsce na zgłoszenie ewentualnych uwag do proponowanych zmian zapisów Statutu. 
Wpisanie uwag nie będzie obowiązkowe.

3. Ważną ankietą konsultacyjną będzie ankieta zawierająca wszystkie wymagane dane.

4. Głosem ważnym będzie postawienie znaku „x” w jednej z rubryk pod pytaniem.

5. Jeżeli głosujący na karcie pod pytaniem 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) Jan Mach - Przewodniczący Rady Miejskiej Orzesze,

3) Marzena Nowak - Kierownik Biura Rady Miejskiej.

2. Do zadań komisji należy w szczególności:

1) przygotowanie i wydanie ankiet konsultacyjnych,
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2) zebranie opinii w złożonych ankietach,

3) sporządzenie protokołu i ustalenie wyników konsultacji.

3. Komisja niezwłocznie, jednak nie później niż do 1 tygodnia od dnia zakończenia konsultacji ustali jej wynik.

4. Wzór protokołu Komisji Konsultacyjnej z przeprowadzonej konsultacji stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego 
zarządzenia.

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Orzesze.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega:

1) zamieszczeniu na stronie internetowej Miasta Orzesze www. orzesze.pl i Biuletynie Informacji Publicznej,

2) wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Orzesze.

 

Burmistrz Miasta

inż. Mirosław Blaski
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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE

z dnia .................... 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miasta Orzesze

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 1, art.22, art.40 ust.2 pkt 1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.594 z późniejszymi zmianami) oraz art.4 
ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011r. Nr 197, poz.1172 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska Orzesze uchwala

§ 1. Do Statutu Miasta Orzesze przyjętym Uchwałą Nr XLV/504/14 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 
29.05.2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Orzesze, opublikowaną w Dz.Urz. Województwa 
Śląskiego z dnia 06.10.2014r. poz.3249 wprowadzić następujące zmiany:

1) § 8 ust.1. otrzymuje brzmienie „W gminie funkcjonuje 8 sołectw: Sołectwo Gardawice, Sołectwo 
Królówka, Sołectwo Mościska, Sołectwo Woszczyce, Sołectwo Zawada, Sołectwo Zawiść, 
Sołectwo Zazdrość, Sołectwo Zgoń”,

2) załącznik Nr 1 otrzymuje nowe brzmienie zgodne z mapą stanowiącą załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 3. Uchwała  wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

mgr inż. Jan Mach

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr VII/73/2015
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
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Załącznik do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia .................... 2015r.
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ANKIETA KONSULTACYJNA
w przedmiocie zmiany Statutu Miastu Orzesze

Treść pytania:  
„Czy jesteś za przyjęciem zmian Statutu Miasta Orzesze w brzmieniu  udostępnionym 
zgodnie z Zarządzeniem Nr VII/73/2015 Burmistrza Miasta Orzesze.''

Jestem za:       

Jestem przeciw:       

Wstrzymuję się:       

               

Imię i nazwisko:      

Adres zamieszkania:      

Pesel:      

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.
Ważną ankietą konsultacyjną będzie ankieta zawierająca wszystkie wymagane dane.

Uwagi do proponowanych zmian zapisów Statutu:
…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

Oświadczam, że na podstawie art.23 ust.1  pkt  1  ustawy z  dnia 29 sierpnia 1997r.  o  ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2014r. poz.1182 z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do 
celów związanych z przeprowadzonymi konsultacjami w sprawie zmian Statutu Miastu Orzesze.

                                                                             ….......….......….........................................................
                                                                                                    (data i czytelny podpis )

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr VII/73/2015
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
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Protokół Komisji Konsultacyjnej  
z dnia ........................... 

z przebiegu konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Orzesze  
w sprawie zmian Statutu Miasta Orzesze 

 
 
 
 
Komisja Konsultacyjna w składzie: 
1) ....................................................... 

2) ....................................................... 

3) ....................................................... 

 
 
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      ............................. 

 
 
 
Zgłoszone uwagi: 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................  
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................  
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
 
 
 

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr VII/73/2015
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
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Wyniki konsultacji 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................  
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................  
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
Uwagi i wnioski Komisji Konsultacyjnej 
 
….................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
….................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
 
 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano: 
 
1)…........................................................ 

2)............................................................ 

3)............................................................ 
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