
ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2018
WÓJTA GMINY LIPIE

z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów aktów prawa miejscowego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(j.t.Dz.U.2016.446 z późn.zm.) oraz § 2 i § 3 uchwały Nr XLVIII/245/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 
18 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności 
pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Wójt Gminy Lipie
zarządza, co następuje:

§ 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Gminy Lipie w sprawie podziału Gminy 
Lipie na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Lipie, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
Zarządzenia.

§ 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 28.02.2018r. do dnia 14.03.2018r.
§ 3. Konsultacje odbywać się będą poprzez zgłaszanie uwag i opinii przez organizacje pozarządowe 

i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 
druku formularza, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. 1. Opinie i uwagi do przedmiotu konsultacji można składać:.
a) w formie papierowej: pocztą na adres: Urząd Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie lub 

osobiście w pokoju nr 11 Urzędu Gminy Lipie;
b) w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@uglipie.pl w terminie określonym w § 2 na 

formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
2. Opinie i uwagi złożone po upływie terminu zakończenia konsultacji nie będą uwzględniane 

w toku procedury legislacyjnej nad konsultowanym projektem.
§ 5. Informacje o prowadzonych konsultacjach społecznych są dostępne na stronie internetowej 

gminy Lipie www.lipie.pl, w zakładce Aktualności.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
 

Wójt Gminy Lipie

Bożena Wieloch
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.19.2018
Wójta Gminy Lipie
z dnia 27 lutego 2018 r.

Uchwała Nr ....................
Rady Gminy Lipie

z dnia .................... 2018 r.
w sprawie podziału Gminy Lipie na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Lipie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. 
z 2017r. poz. 1875 ze zm.), art.419 §2 i §4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (t.j.Dz.U. 
z 2017r. poz.15 ze zm.) oraz art.12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu 
zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych 
organów  publicznych (Dz.U. poz. 130) - działając na wniosek Wójta Gminy

Rada Gminy Lipie
uchwala, co następuje

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Lipie na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.
§ 2. Numery okręgów, ich granice oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach 

wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Lipie Nr XXV/174/2012 z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie 

podziału Gminy Lipie 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 Częstochowie.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podaniu do 
publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej w budynku Urzędu Gminy Lipie oraz zamieszczenie 
w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6. Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia 
skargi do Komisarza Wyborczego w Częstochowie, w terminie 5 dni od daty podania do publicznej 
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

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

Przewodniczący Rady Gminy Lipie

Zbigniew Bystrzykowski
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Załącznik do Uchwały Nr ....................
Rady Gminy Lipie

z dnia....................2018 r.
Numery okręgów i granice okręgów wyborczych do Rady Gminy Lipie oraz liczba radnych 

wybieranych w okręgach wyborczych.
Liczba mieszkańców w całej gminie według stanu na 31.12.2017r.: 6331
Liczba mandatów: 15
Liczba przedstawicielstwa wynosi 422  (6331: 15= 422)

Numer okręgu 
wyborczego

Granice okręgu Liczba radnych 
wybieranych 

w okręgu
1 Sołectwo Lipie: ul. Dolna, ul. Leśna, ul. Topolowa, ul. Jaworowa, 

ul. Klonowa, ul. Lipowa, ul. Stawowa,ul. Czereśniowa
1

2 Sołectwo Lipie: ul. Kasztanowa, ul. Parkowa, ul. Dworska 1
3 Sołectwo Lipie: ul. Ziołowa, ul. Częstochowska, ul. Kresy, ul. Nowa, 

ul. Ogrodowa, ul. Wiśniowa
1

4 Sołectwa: Albertów (Albertów + Chałków) i Rozalin 1
5 Sołectwo Danków (Danków + Troniny) 1
6 Sołectwo Parzymiechy: ul. Chmielna, ul. Kwiatowa, ul. Łąkowa, 

ul. Stawowa, ul. Wieluńska, ul. Częstochowska, ul. Kasztanowa, 
ul. Leśna, ul. Polna, ul. Parkowa

1

7 Sołectwo Parzymiechy: ul. Krzepicka, ul. Starowiejska, ul. Głęboka, 
ul. Ks. Bonawentury Metlera, ul. Zagórze

1

8 Sołectwa: Giętkowizna, Grabarze, Napoleon 1
9 Sołectwo Kleśniska: ul. Jaworska, ul. Lasek, ul. Marianka, ul. Stawki,

ul. Szkolna
1

10 Sołectwo Zimnowoda 1
11 Sołectwa: Stanisławów i Wapiennik: ul. Główna, ul. Na Szachownicę, 

ul. Słoneczna, ul. Spokojna
1

12 Sołectwa: Julianów i Lindów 1
13 Sołectwo Rębielice Szlacheckie 1
14 Sołectwo Szyszków 1
15 Sołectwa: Brzózki, Natolin, Zbrojewsko 1

 
  

 
Przewodniczący Rady Gminy Lipie

Zbigniew Bystrzykowski
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.19.2018
Wójta Gminy Lipie
z dnia 27 lutego 2018 r.

Formularz konsultacji

Formularz  zgłoszenia  uwag  dotyczących  projektu  uchwały  Rady  Gminy  Lipie  w sprawie:
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

1. Podmiot zgłaszający (nazwa organizacji/ imię i nazwisko przedstawiciela organizacji, siedziba,
e-mail, telefon)
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

2. Proponowane rozwiązania/uwagi do projektu uchwały 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

……………………………………
data i podpis
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