
Zarządzenie Nr 1130/1050/2016 
Wójta Gminy Tworóg 

z dnia 23 grudnia 2016 
 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w związku ze zmianą 
granic administracyjnych Gminy Tworóg 

 
Na podstawie 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 dnia 2 grudnia 2016 r., poz. 6318) 
 

zarządzam: 
§ 1 

 
1. Przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Tworóg. 
2. Konsultacje ograniczyć do mieszkańców Boruszowic i Hanuska oraz właścicieli nieruchomości  

obejmującej działki nr 226/21, 227/21,228/22, 111/23, 231,191/44 i 192/43 obręb Hanusek, 
k.m.4 

 
§2 

1. Przedmiotem konsultacji będzie 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. 

2. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii mieszkańców Hanuska i Boruszowic oraz właścicieli 
nieruchomości obejmującej działki ewidencyjne nr 226/21, 227/21,228/22, 111/23, 
231,191/44 i 192/43 obręb Hanusek, k.m.4 na temat zmiany, o której mowa w ust.1. 

 
§3 

1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 9 stycznia 2017 r. do 16 stycznia 2017 r.  
przez udostępnienie ankiety konsultacyjnej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego 
zarządzenia. 

2. Ankiety konsultacyjne zostaną udostępnione : 
a. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tworóg 

(bip.ugtworog.rekord.com.pl), 
b. na stronie internetowej Urzędu Gminy Tworóg (tworog.pl), 
c. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Boruszowicach, przy ul. Szkolnej 2 w 

Boruszowicach ( sekretariat) w godzinach pracy sekretariatu. 
3. Wypełnioną ankietę konsultacyjną uprawnieni do głosowania mogą składać w dniach 

roboczych od 9 stycznia 2017 r. do 16 stycznia 2017 r.: 
a. w Urzędzie Gminy Tworóg, ul. Zamkowa 16 (pokój nr 102) w godzinach pracy urzędu, 
b. przesłać pocztą elektroniczną na adres: gmina@tworog.pl, 
c. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Boruszowicach, ul. Szkolna 2 w godzinach pracy 

sekretariatu. 
4. Uprawnienie do udziału w konsultacjach są osoby na stałe zamieszkałe na terenie sołectwa 

Boruszowice-Hanusek, które w dniu konsultacji ukończyły 18 lat oraz właściciele 
nieruchomości obejmującej działki ewidencyjne nr 226/21, nr 227/21, nr 228/22, nr 111/23, 
nr 231, nr 191/44 i nr 192/43. 
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§4 
1. Powołuje się Komisję do Spraw Przeprowadzenia Konsultacji w składzie: 

a.  Marian Łuczak - sołtys sołectwa Boruszowice-Hanusek, 
b. Izabela Kowoll - inspektor ds. budownictwa i zagospodarowania przestrzennego, 
c. Rafał Sobczyk - podinspektor ds. gospodarki gruntami. 

2. Komisja ponosi odpowiedzialność za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji. 
3. Do zadań Komisji należy w szczególności: 

a. przeprowadzenie akcji informacyjnej o przedmiocie i zasadach konsultacji, 
b. przygotowanie punktów i zabezpieczenie urn do głosowania, 
c. nadzór merytoryczny i formalny nad głosowaniem, 
d. weryfikacja ankiet konsultacyjnych. 

4. Wyniki konsultacji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie 
internetowej Urzędu Gminy Tworóg, nie później niż w ciągu 14 dni od zakończenia 
konsultacji. 

 
§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu 
Gminy Tworóg 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 
do Zarządzenia Nr 1130/1050/2016 
Wójta Gminy Tworóg 
z dnia 29 grudnia 2016 r. 
 

ANKIETA KONSULTACYJNA 
 

w sprawie zmiany granic administracyjnych Gminy Tworóg polegającej na włączeniu obszaru 
obejmującego działki 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, do Gminy 
Tarnowskie Góry 

 
 
 
PYTANIE: 
Czy jest Pan/i za zmianą granic administracyjnych Gminy Tworóg polegającą na wyłączeniu obszaru 
stanowiącego działki 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? 
 
 

Jestem za  

Jestem przeciw  

Wstrzymuję się  

 
Wyrażenie opinii polega na umieszczeniu w odpowiedniej rubryce znaku „X” 
 
Uwagi: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ja niżej podpisany(a), oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
przez Gminę Tworóg, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. 
Dz. U. z 2002 r., nr 109,poz.926 ze zmianami) z przeznaczeniem ich wykorzystania w procesie 
ustalania wyników konsultacji społecznej z mieszkańcami Gminy Tworóg w przedmiocie zmiany 
granic administracyjnych Gminy Tworóg. 
 
  

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania  

Data   

Podpis  

 
 
 
 


