
ZARZĄDZENIE  Nr 182/2016 

WÓJTA  GMINY TUŁOWICE  

z dnia 1 grudnia 2016 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Tułowice dotyczących wystą-

pienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Tułowice 

Na podstawie art. 5a ust. 2 i 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 

z 2016 r., poz. 446) oraz Uchwały Nr XXV/124/16 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadza-

nia konsultacji z mieszkańcami Gminy Tułowice ( Dz. U. rz. Woj. Opolskiego z 2016 r. poz. 1837) oraz Uchwały 

Nr XXVIII/151/16 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczącymi 

nadania miejscowości Tułowice statusu miasta postanawiam co, następuje: 

§ 1.  

Zarządzam przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami, których przedmiotem jest nadanie miejscowości Tułowice 

statusu miasta. Konsultacje zostaną przeprowadzone będą w dniach od 12 grudnia 2016 r. do 16 stycznia 2017 r. 

§ 2.  

1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie badania ankietowego, realizowanego poprzez umożliwienie wyra-

żania swojej opinii z wykorzystaniem specjalnie do tego celu przygotowanych ankiet. 

2. Każdy mieszkaniec Gminy Tułowice, biorący udział w konsultacjach, może wyrazić swoja opinię w sprawie tylko 

jeden raz. 

3. Szczegółowe informacje dotyczące miejsc, w których można pobrać i zwrócić ankiety konsultacyjne na terenie 

poszczególnych sołectw Gminy Tułowice, zostaną umieszczone w ogłoszeniach Wójta Gminy Tułowice. 

4. Konsultacje mają zasięg ogólnogminny i przeprowadza się je na terenie Gminy Tułowice. 

§ 3.  

1. W celu przeprowadzenia konsultacji, powołuje się zespół do wykonania wszystkich czynności związanych z 

przygotowaniem oraz przeprowadzeniem konsultacji w składzie: 

1) Teresa Kawaler - Przewodnicząca Zespołu; 

2) Barbara Saga - Zastępca przewodniczącej Zespołu; 

3) Joanna Kalicińska - Członek Zespołu; 

4) Aleksandra Żalik - Członek Zespołu; 

5) Łukasz Koteluk - Członek Zespołu. 

2. Z przeprowadzonych konsultacji, zespół do wykonania wszystkich czynności związanych z przygotowaniem oraz 

przeprowadzeniem konsultacji, sporządzi raport podsumowujący. 

§ 4.  

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami jest Wójt Gminy Tułowice. 

 

 

 

 

 

Id: C4BC8E88-D3A9-488B-A76F-F512371AEB89. Podpisany Strona 1



 

§ 5.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 Wójt Gminy Tułowice 

Andrzej Wesołowski  
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Załącznik nr 1  

do zarządzenia nr 182/2016 

Wójta Gminy Tułowice 

z dnia 1 grudnia 2016 

Pieczęć Gminy Tułowice 

ANKIETA KONSULTACYJNA 

Czy jest Pani/Pan za nadaniem statusu miasta miejscowości Tułowice? 

 

JESTEM PRZECIW 

 

 

JESTEM ZA 

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ 

   

 

Pouczenie: 

 

 

  Właściwą odpowiedź zaznaczyć znakiem X w jednym polu ( „ JESTEM PRZECIW” ,JESTEM ZA”, 

WSTRZYMUJĘ SIĘ”). 

 Postawienie znaku X w więcej niż jednym polu powoduje nieważność głosu. 

 Swoją opinię przy pomocy konsultacyjnej można wyrazić tylko jeden raz. 

 Wypełnione ankiety można składać do dnia 16 stycznia 2017 r. w niżej podanych punktach: 

 Urząd Gminy Tułowice, 

 Tułowicki Ośrodek Kultury, 

 Gminny Zespół Szkół w Tułowicach, 

 Ośrodek Zdrowia w Tułowicach, 

 Świetlicach wiejskich w pozostałych sołectwach 
 

Imię i Nazwisko ……………………………………………………………………………….. 

 

Adres Zamieszkania…………………………………………………………………………. 

 

 

        ………………………………. 

        data i własnoręczny podpis 

 

Swoją opinię przy pomocy ankiety konsultacyjnej można wyrazić tylko jeden raz 
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