
ZARZĄDZENIE NR W.0050.54.2018
WÓJTA GMINY GASZOWICE

z dnia 20 marca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gaszowice w sprawie podziału Gminy 
Gaszowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych 

w każdym okręgu

Na podstawie art. 30 ust 1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1875 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr OG-BR.0007.7.39.2015 Rady Gminy Gaszowice z dnia 
26 marca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami działalności pożytku 
publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów 
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urz. Woj. Śl. 
z 2015 roku, poz. 2094)

WÓJT GMINY GASZOWICE
ZARZĄDZA, CO NASTĘPUJE:

§ 1. 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały 
Rady Gminy Gaszowice w sprawie podziału Gminy Gaszowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, 
numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

2. Konsultacje prowadzone są w dniach od 21.03.2018 r. do 23.03.2018 r.

3. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji.

4. Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

a) w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Gaszowice, ul. Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice,

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ug@gaszowice.pl,

c) za pośrednictwem faksu na nr tel.: 32 4327141.

5. Za udzielanie wszelkich wyjaśnień oraz przyjmowanie uwag i opinii odpowiada Sekretarz Gminy Sabina 
Mańczyk.

6. Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone w terminie 2 dni od dnia ich zakończenia poprzez zamieszczenie 
ogłoszenia na stronie internetowej Gminy – www.gaszowice.pl.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY GASZOWICE 

z dnia .................... 2018 r. 

w sprawie podziału Gminy Gaszowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów oraz 

liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2017 r. 

poz. 1875 ze zm.), art. 419 § 2 i § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t. j. Dz.U. z 2017 r. 

poz. 15 ze zm.), art. 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału 

obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. 

z 2018  poz. 130) 

na wniosek Wójta Gminy Gaszowice, 

Rada Gminy Gaszowice 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Gaszowice na 15 okręgów wyborczych, w których będzie wybieranych 

15 radnych. 

§ 2. Numery okręgów ich granice oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych 

określa załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Tracą moc uchwały Nr OG-BR.0007.7.40.2012 Rady Gminy Gaszowice z dnia 30 sierpnia 2012 r. 

w sprawie podziału Gminy Gaszowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych 

wybieranych w każdym okręgu oraz uchwała Nr OG.BR.0007.4.20.2014 Rady Gminy Gaszowice z dnia 

24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr OG-BR.0007.7.40.2012 Rady Gminy Gaszowice z dnia 

30 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Gaszowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów 

i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 

§ 4. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach. 

§ 5. Na ustalenia rady gminy w sprawach okręgów wyborczych wyborcom, w liczbie co najmniej 15, 

przysługuje prawo wniesienia skargi do komisarza wyborczego, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do 

publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podaniu do publicznej 

wiadomości poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Gaszowice oraz 

zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

Załącznik do zarządzenia Nr W.0050.54.2018

Wójta Gminy Gaszowice

z dnia 20 marca 2018 r.
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Załącznik do uchwały Nr  

Rady Gminy Gaszowice 

z dnia .................... 2018 r. 

Podział Gminy Gaszowice na okręgi wyborcze jednomandatowe 

Ilość mieszkańców w całej gminie: 9430 

Liczba mandatów 15 

Liczba przedstawicielstwa wynosi 628,67 osób (9430:15=628) 

Numer 

okręgu 

wyborczego 

Granice okręgu Liczba 

radnych 

wybieranych  

w okręgu 

1 SOŁECTWO SZCZERBICE: ul. Biernackiego, Cmentarna, Ks. Alberta Büchlera, 

Nowa, Piaskowa, Rybnicka nieparzyste od nr 53-57 i od nr 58 - do końca, Stara 
1 

2 SOŁECTWO SZCZERBICE: ul. Jerozolimska, Leśna, Rybnicka od nr 1-52 i parzyste 

od nr 54-56, Sumińska 
1 

3 SOŁECTWO SZCZERBICE: ul. Graniczna, Krótka, Łączna, Radoszowska od nr 1-

31 i nieparzyste od nr 33-37J, Szkolna 
1 

4 SOŁECTWO SZCZERBICE: ul. Fabryczna, Górska, Polna, Radoszowska parzyste 

od nr 32-38A i od nr 39 – do końca 
1 

5 SOŁECTWO PIECE: ul. Czernica, Krzywa, Rydułtowska, Szybowa, Zielona, Żytnia 1 

6 SOŁECTWO PIECE: ul. Fabryczna, Graniczna, Polna, Radoszowska, Sportowa, 

Szkolna 
1 

7 SOŁECTWO GASZOWICE: ul. Graniczna od nr 39 – do końca, Jerozolimska, 

Podleśna, Rybnicka 
1 

8 SOŁECTWO GASZOWICE: ul. Graniczna od nr 1-37A, Rydułtowska nieparzyste od 

nr 1-55 i od nr 56 – do końca, Zielona 
1 

9 SOŁECTWO GASZOWICE: ul. Kolejowa, Rydułtowska parzyste od nr 2 -54B, 

Stawowa, Wiejska od nr 1 – 33, parzyste od 34-68 
1 

10 SOŁECTWO GASZOWICE: ul. Dołki, Klasztorna, Leśna, Rudzka, Sumińska  1 

11 SOŁECTWO GASZOWICE: ul. Łąkowa, Pogwizdowska, Wiejska nieparzyste od nr 

35 – do końca i od nr 70 - do końca 
1 

12 SOŁECTWO ŁUKÓW ŚLĄSKI 1 

13 SOŁECTWO CZERNICA: ul. Buczyna od nr 10 – do końca, Graniczna, Jana, Leśna, 

Podleśna 
1 

14 SOŁECTWO CZERNICA: ul. Barcioka, Generała Hallera, Łączna, Młyńska, 

Oborska, Powstańców, Wolności od nr 1-46 i parzyste od nr 50-66  
1 

15 SOŁECTWO CZERNICA: ul. Babiogórska, Biskupa, Buczyna od nr 1-9, Dębowa, 

Górnicza, Jana III Sobieskiego, Osadowa, Reja, Stara, Wąwozowa, Wolności 

nieparzyste od nr 47-67 i od nr 68 - do końca, Zielona  

1 
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