
O G Ł O S Z E N I E 

Burmistrza Miasta i Gminy Wołów

ogłasza  dla  mieszkańców  Miasta  i  Gminy  Wołów  konsultacje  społeczne 
w przedmiocie zmian w podziale Gminy Wołów na okręgi wyborcze.

1. Przedmiotem  konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Wołowie w sprawie podziału
    Gminy na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych 
    w  każdym okręgu. 
   /projekt uchwały dostępny jest na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Wołów oraz w punkcie
    konsultacyjnym/.

2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 03.09.2012 r. do dnia 17.09.2012 r.

3.  Konsultacje przeprowadzone będa w formie zgłaszania uwag i wniosków odnośnie przedmiotu
     konsultacji.

5.  Uwagi i wnioski należy złaszać  osobiście na formularzu dostępnym  na stonie BIP Urzędu
     Miasta i Gminy Wołów i w punkcie konsultacyjnym w dniach i godzinach jego otwarcia.

4.  Punkt konsultacyjny mieści się w Urzędzie Miasta i Gminy Wołów, Rynek-Ratusz, pokój
     nr 8 i czynny jest w godzinach otwarcia Urzędu Miasta i Gminy Wołów.

6.  Konsultacje przeprowadza się z  uprawnionymi mieszkańcami Gminy Wołów.
     Za uprawnionego mieszkańca uważa sie osobę fizyczną, która posiada najpóżniej w dniu
     konsultacji prawo wyborcze do Rady Miejskiej, jest zameldowana na stałe na terenie Gminy
     Wołów i wpisana jest do rejestu wyborców.
     Osóby biorace udział w konsultacjach przedkładają dowód osobisty lub inny dokument
     stwierdzający tożsamość. 
   
      Wszelkie informacje dotyczące przeprowadzenia konsultacji dostępne są na stronie BIP Urzędu 
Miasta i Gminy Wołów.

Burmistrz Miasta i Gminy Wołów

/-/ Dariusz Chmura



Formularz zgłoszenia uwag i wniosków do Projektu uchwały w sprawie podziału 
Gminy Wołów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby 
radnych wybieranych w każdym okręgu.

Termin konsultacji od dnia 03.09.2012 r. do dnia 17.09.2012 r.

1. Informacja o zgłaszającym

Imię i Nazwisko 
Adres zameldowania
E-mail
Telefon

2. Zgłaszane uwagi i  wnioski

Część dokumentu, do 
którego odnosi się uwaga 

lub wniosek

Treść uwagi Uzasadnienie uwagi

                                       ........................ , dnia ...............................................................
(miejscowość)                              (data i podpis)


