Wołomin, dnia 11.05.2018 r.

RAPORT PODSUMOWUJĄCY
KONSULTACJE SPOŁECZNE
PRZEDMIOT KONSULTACJI:


projekt uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie podziału powiatu wołomińskiego na okręgi
wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.

CEL KONSULTACJI:


pozyskanie uwag, propozycji, opinii dot. podziału powiatu wołomińskiego na okręgi wyborcze.

PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W KONSULTACJE:






mieszkańcy powiatu wołomińskiego,
organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu wołomińskiego,
radni Powiatu Wołomińskiego,
rady gmin z terenu powiatu wołomińskiego,
Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Warszawie.

PRZEBIEG KONSULTACJI:
Podjęte czynności

Termin

zamieszczenie ogłoszenia w sprawie konsultacji oraz projektu dokumentu
poddanego konsultacjom:
- na stronie internetowej www.powiat-wolominski.pl,
- w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat-wolominski.pl,
- na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa,
do 23 marca 2018 r.

do 30 kwietnia 2018 r.

11 maja 2018 r.

15 maja 2018 r.

przekazanie informacji w sprawie konsultacji oraz projektu dokumentu poddanego
konsultacjom:
- radnym Powiatu Wołomińskiego,
- Delegaturze w Warszawie Krajowego Biura Wyborczego,
- właściwym radom gmin z terenu powiatu wołomińskiego,
- listy mailingowe do zainteresowanych podmiotów,
ostateczny termin zgłaszania wniosków, opinii oraz uwag do projektu dokumentu
poddanego konsultacjom,
przedłożenie projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie podziału
powiatu wołomińskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz
liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych Zarządowi Powiatu
Wołomińskiego,
podanie do publicznej wiadomości Raportu podsumowującego przeprowadzone
konsultacje poprzez zamieszczenie:
- na stronie internetowej www.powiat-wolominski.pl,
- w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat-wolominski.pl,
- na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa.
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WYKORZYSTANE FORMY KONSULTACJI:








opublikowanie na stronie internetowej www.powiat-wolominski.pl, oraz na stronach Biuletynu Informacji
Publicznej www.bip.powiat-wolominski.pl: informacji o przystąpieniu do konsultacji zawierającej
zaproszenie do udziału w konsultacjach, informacje zawarte w uchwale Zarządu Powiatu Wołomińskiego,
udostępnienie projektu dokumentu poddanego konsultacjom,
przekazanie informacji o planowanych konsultacjach radnym Powiatu Wołomińskiego,
przekazanie projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego celem zaopiniowania do Delegatury
w Warszawie Krajowego Biura Wyborczego,
przekazanie projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego celem zaopiniowania do rad 8 łączonych gmin
z terenu Powiatu Wołomińskiego (Dąbrówka, Jadów, Klembów, Kobyłka, Poświętne, Strachówka, Tłuszcz,
Zielonka),
listy mailingowe do zainteresowanych podmiotów.

ZGŁOSZONE GŁÓWNE UWAGI / POSTULATY / OPINIE / PYTANIA / WYNIKI BADAŃ:
W trakcie konsultacji społecznych wyrażono opinie w sprawie projektu podziału powiatu wołomińskiego na
okręgi wyborcze... wg poniższego zestawienia:
 Rada Gminy Klembów – opinia pozytywna wyrażona uchwałą nr X.417.2018 w dniu 10 kwietnia 2018 r.,
 Rada Miasta Kobyłka – opinia pozytywna wyrażona uchwałą nr XLVI/441/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r.,
 Rada Gminy Poświętne – opinia pozytywna wyrażona uchwałą nr XXIX/229/2018 z dnia 30 kwietnia
2018 r.,
 Rada Gminy Strachówka – opinia pozytywna wyrażona w piśmie z dnia 25 kwietnia 2018 r.,
 Rada Miejska w Tłuszcz – opinia pozytywna wyrażona uchwałą nr XXVII.378.2018 z dnia 25 kwietnia
2018 r.,
 Delegatura w Warszawie Krajowego Biura Wyborczego – opinia pozytywna z dnia 17 kwietnia 2018 r.
ROZSTRZYGNIĘCIA LUB REKOMENDOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ / KWESTIE
WYMAGAJĄCE DALSZYCH UZGODNIEŃ / OBSZARY, W KTÓRYCH NIE OSIĄGNIĘTO
KONSENSUSU:
Autopoprawka: zmiana publikatora ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy na t. j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 754.
W wyniku konsultacji społecznych, biorąc pod uwagę pozytywne opinie wyrażone przez wymienione
podmioty, nie dokonano – z wyłączeniem autopoprawki – zmian w projekcie uchwały Rady Powiatu
Wołomińskiego w sprawie podziału powiatu wołomińskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów
i granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.
Sporządziła:
Dorota Romańczuk
naczelnik
Wydziału Spraw Obywatelskich
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