
Ogłoszenie o konsultacjach 
 

Na podstawie: 
1. Uchwały nr XXII/211/2016 Rady Gminy Tworóg z dnia 28.11.2016 r. w sprawie przystąpienia 

do procedury zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminą Tworóg, a Gminą 
Tarnowskie Góry oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Hanuska  
i Boruszowic (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dni 2 grudnia 2016 r., poz. 6318), 

2. Zarządzenia Wójta Gminy Tworóg Nr1130/1050/2016 z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji społecznych w związku ze zmianą granic administracyjnych 
Gminy Tworóg 

 
 

Wójt Gminy Tworóg 
 
ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Boruszowic i Hanuska w sprawie zmiany granic 
administracyjnych Gminy Tworóg  zmiana granic administracyjnych Gminy Tworóg polegająca 
na  włączeniu w granice administracyjne Gminy Tarnowskie Góry obszaru obejmującego działki 
ewidencyjne nr 226/21, nr 227/21, nr 228/22, nr 111/23, nr 231, nr 191/44 i nr 192/43 
położone w jednostce ewidencyjnej Tworóg – obręb ewidencyjny Hanusek, arkusz mapy 4. 
 

1. Termin rozpoczęcia konsultacji: 9 stycznia 2017 r., 
2. Termin zakończenia konsultacji: 16 stycznia 2017 r., 
3. Uprawnieni do udziału w konsultacjach są osoby na stałe zamieszkałe na terenie Hanuska 

i Boruszowic, które w dniu konsultacji ukończyły 18 lat oraz właściciele nieruchomości 
obejmujących działki nr: 226/21, nr 227/21, nr 228/22, nr 111/23, nr 231, nr 191/44 i nr 
192/43, 

4. Wyrażenie opinii polega na wypełnieniu ankiety konsultacyjnej (do pobrania): 
a. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Boruszowicach, ul. Szkolna 2 w godzinach 

pracy sekretariatu, 
b. w godzinach pracy w Urzędzie Gminy Tworóg, ul. Zamkowa 16, pokój nr 102, 
c. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tworóg - 

(bip.ugtworog.rekord.com.pl), 
d. na stronie internetowej Urzędu Gminy Tworóg – tworog.pl. 

5. Wypełnioną ankietę konsultacyjną, uprawnienie do głosowania mogą składać w terminie 
od  09.01.2017 r. do 16.01.2017 r.: 

a. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Boruszowicach, ul. Szkolna 2 w godzinach 
pracy sekretariatu, 

b. w godzinach pracy w Urzędzie Gminy Tworóg, ul. Zamkowa 16, pokój nr 102, 
c. przesłać pocztą elektroniczną na adres: gmina@tworog.pl, 

 
 
Załączniki: 

- Uchwała XXII/211/2016 Rady Gminy Tworóg z dnia 28.11.2016 r. w sprawie przystąpienia do 
procedury zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminą Tworóg, a Gminą Tarnowskie Góry oraz 
przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Hanuska  
i Boruszowic (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 2 grudnia 2016 r., poz. 6318), 

- Zarządzenie Nr 1130/1050/2016 z dnia 23.12.2016 r. Wójta Gminy Tworóg w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji społecznych w związku ze zmianą granic administracyjnych Gminy 
Tworóg, 

- Ankieta konsultacyjna, 
 
 


