
ZARZĄDZENIE nr 64/2013 
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW 

z dnia 10 maja 2013 roku 
 
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady 
Miejskiej w Żarowie w sprawie zmiany granic Sołectwa Mrowiny i Sołectwa Imbramowice. 
 
 
 
Na podstawie art. 5a ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. Z 
2001 r. nr 142, poz 1591 z późn. zm./ oraz § 105 ust. 2 i 3 Uchwały nr XIII/79/2011 z dnia 30 
sierpnia 2011 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żarów, zarządzam co następuje: 
 
 
 
§ 1. W celu wyrażenia opinii i uwag na temat projektu uchwały w sprawie zmiany granic Sołectwa 
Mrowiny i Sołectwa Imbramowice, zarządzam przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami 
Sołectwa Mrowiny, Imbramowice oraz przysiółka Tarnawa. 
 
§ 2. Ustala się termin konsultacji od 13.05.2013 r. do 26.05.2013 r. 
 
§ 3. Konsultacje będą przeprowadzone poprzez wyłożenie projektu uchwały przez okres 14 dni w 
siedzibie Biura Rady w Urzędzie Miejskim w Żarowie (pokój nr 18) w godzinach pracy Urzędu jak 
również u Sołtysów wsi Imbramowice i Mrowiny. 
 
§ 4. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie ankiety, stanowiącej załącznik numer 1 do 
niniejszego zarządzenia. 
 
§ 5. Powołuje się zespół konsultacyjny w składzie: 
1) Adriana Kowalczyk 
2) Przemysław Sikora 
 
§ 6.  Zespół konsultacyjny, o którym mowa w § 5, sporządza protokół (stanowiący załącznik nr 2 do 
zarządzenia) zawierający wyniki konsultacji. 
 
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          Załącznik nr 1 do 
          Zarządzenia nr .................. 
          Burmistrza Miasta Żarów 
          z dnia 10 maja 2013 r. 
 
 

ANKIETA  
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej 

w Żarowie w sprawie podziału Sołectwa Mrowiny/Sołectwa Imbramowice 
 
 
 
 
 

Czy jesteś za zmianą granic Sołectwa Mrowiny/Sołectwa Imbramowice? 
 
 
 

□ Tak  □Nie         □Wstrzymuje się od głosu 

 
 
 
 
 
 
 
 
Uwagi 
 
.....................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

 

 
 
 
 
            ...........................................             ...........................................   ........................................... 
      Imi ę, Nazwisko   Pesel    Adres 
 
 
 
 
 
 
 
Pouczenie: Opinie na karcie należy wyrazić poprzez zakreślenie „X” w odpowiedniej kratce. 
Postawienie znaku „X” w więcej niż jednej kratce powoduje nieważność głosu.     
           



          Załącznik nr 2 do 
          Zarządzenia nr ....................... 
          Burmistrza Miasta Żarów 
          z dnia 10 maja 2013 r 
   
 
 

PROTOKÓŁ 
zawierający wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w 

Żarowie  w sprawie podziału sołectwa Mrowiny 
 
 

1. Konsultacje przeprowadzone były w dniach od 13 maja 2013 r. do 26 maja 2013 r. 

2. Konsultacje były przeprowadzone poprzez wyłożenie projektu uchwały przez okres 14 dni w 

siedzibie Biura Rady w Urzędzie Miejskim w Żarowie, jak również u Sołtysów wsi Imbramowice i 

Mrowiny. 

3. Liczba  mieszkańców uprawnionych do głosowania: 

Sołectwo Mrowiny: 808 

Sołectwo Imbramowice: 502 

4. Liczba mieszkańców, którzy wzięli udział w głosowaniu: 

Sołectwo Mrowiny: ............ 

Sołectwo Imbramowice: ................ 

5. Wyniki konsultacji: 

 

Wyniki konsultacji 
/liczba osób/ 

Sołectwo  
Treść pytania 

konsultacyjnego 
  Tak  Nie Wstrzymuje się od 

głosu 

Mrowiny    

Imbramowice 

Czy jesteś za zmianą granic 
Sołectwa Mrowiny i Sołectwa 

Imbramowice? 
   

 
6. Opis zgłoszonych uwag 
.....................................................................................................................................................................

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

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

7.  Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. 

8.  Podpisy członków Komisji: 

 

1) Adriana Kowalczyk       Przewodnicząca  ……………………… 

      (imię i nazwisko)                  (funkcja w Komisji)                          (podpis) 



 2) Przemysław Sikora   Członek                        ……………………… 

 

Uzasadnienie  

W związku z podjęciem Uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących 

projekty uchwały Rady Miejskiej w Żarowie  w sprawie zmiany granic sołectwa Mrowiny i 

sołectwa Imbramowice koniecznym jest sprecyzowanie trybu przeprowadzenia konsultacji. Wobec 

czego ustala się treść ankiety stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz wzór 

protokołu również stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia. Z uwagi na powyższego uzasadnia 

jest podjęcie zarządzenia. 


