Załącznik do Zarządzenia
Prezydenta Miasta Rybnika
Nr 305/2012 dnia 21 czerwca 2012 r.

OGŁOSZENIE
na podstawie § 3 ust. 1 pkt 4 Uchwały Rady Miasta Rybnika Nr 791/XLVII/2006 z dnia 28 czerwca
2006 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta
Rybnika (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 85 z dnia 24 lipca 2006 r. poz. 2425)

Prezydent Miasta Rybnika
ogłasza dla mieszkańców Miasta Rybnika konsultacje społeczne w przedmiocie
zmian w podziale Miasta Rybnika na okręgi wyborcze oraz stałe obwody
głosowania
1. Przedmiotem konsultacji są projekty uchwał w sprawie podziału Miasta
Rybnika:
a) na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
b) na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich granic, numerów i siedzib
obwodowych komisji wyborczych.
/projekty uchwał dostępne są na stronie BIP Urzędu Miasta Rybnika pod
adresem http://bip.um.rybnik.eu w zakładce: Wybory i referenda  Podział
Miasta na okręgi i obwody wyborcze./
2. Konsultacje przeprowadzane będą od dnia 25 czerwca do 25 lipca 2012 r.
3. Konsultacje przeprowadzane będą w formie zgłaszania uwag odnośnie
przedmiotu konsultacji.
4. Punkt konsultacyjny mieści się w Urzędzie Miasta Rybnika przy ul. Bolesława
Chrobrego 2, p.110, I piętro i czynny jest w godzinach otwarcia Urzędu Miasta
Rybnika.
5. Uwagi należy składać osobiście w punkcie konsultacyjnym w dniach
i godzinach jego otwarcia. Uwagi w formie pisemnej przyjmowane będą
w godzinach otwarcia punktu, natomiast uwagi w formie ustnej do
protokołu można składać wyłącznie w godzinach pracy Zespołu
ds. Konsultacji, tj.:
− w wtorki w godzinach 13:00 – 15:00, (p. 110, I piętro)
− w czwartki w godzinach 16:00 – 17:30, (p.110, I piętro).
Przed zgłoszeniem uwag osoba uprawniona do wzięcia udziału
w konsultacjach wpisuje się na wyłożoną w punkcie konsultacyjnym listę osób
biorących udział w konsultacjach przedkładając dowód osobisty lub inny
dokument stwierdzający tożsamość.
Wszelkie informacje dotyczące przeprowadzania konsultacji dostępne są
na stronie BIP Urzędu Miasta Rybnika.
Prezydent Miasta
/-/ Adam Fudali

