
ZARZĄDZENIE NR 343/23 

WÓJTA GMINY ŁOMAZY 

z dnia 3 marca 2023 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łomazy 

w sprawie nadania miejscowości Łomazy statusu miasta 

Na podstawie art. 5a ust. 1 w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz § 5 Uchwały nr XXXVI/310/23 Rady Gminy 

Łomazy z dnia 16 lutego 2023 roku w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych z 

mieszkańcami Gminy Łomazy dotyczących nadania miejscowości Łomazy statusu miasta (Dz. Urz. 

Woj. Lub. z 2023 r. poz. 1224) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Łomazy w sprawie nadania 

miejscowości Łomazy statusu miasta. 

2. Do udziału w konsultacjach mają prawo pełnoletni mieszkańcy Gminy Łomazy. 

§ 2. Celem konsultacji społecznych, o których mowa w § 1, jest zapoznanie się z opinią mieszkańców 

gminy w przedmiocie nadania miejscowości Łomazy statusu miasta. 

§ 3. 1. Konsultacje z mieszkańcami Gminy Łomazy przeprowadzone będą poprzez zebranie opinii 

mieszkańców na formularzu ankiety konsultacyjnej. 

2. Wyrażenie woli mieszkańców nastąpi poprzez odpowiedź na pytanie: „Czy jest Pani/Pan za 

nadaniem miejscowości Łomazy statusu miasta?” Oddanie głosu nastąpi poprzez osobistą deklarację 

złożoną w ankiecie konsultacyjnej według wzoru stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 

XXXVI/310/23 Rady Gminy Łomazy z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

społecznych z mieszkańcami Gminy Łomazy dotyczących nadania miejscowości Łomazy statusu 

miasta. 

§ 4. Konsultacje społeczne, o których mowa w §1, zostaną przeprowadzone w terminie od dnia  

3 marca 2023 roku do 23 marca 2023 roku. 

§ 5. 1. W celu przeprowadzenia konsultacji powołuje się zespół konsultacyjny zwany dalej Zespołem 

w składzie: 

1) Renata Józefaciuk – przewodniczący Zespołu; 

2) Jacek Adamski – zastępca przewodniczącego Zespołu; 

3) Barbara Gromadzka – członek Zespołu 

 

2. Do zadań Zespołu należy wykonanie czynności związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem 

konsultacji oraz ustaleniem wyników konsultacji. 

 

§ 6. Ankiety są dostępne: 

a) na stronie internetowej gminy lomazy.pl; 

b) w sekretariacie urzędu gminy, 

c) u sołtysów poszczególnych sołectw. 

 

§ 7. Wypełnioną ankietę należy złożyć: 

1) w Urzędzie Gminy Łomazy, ul. Plac Jagielloński 27, 21-532 Łomazy, 

2) wysłać w formie skanu na adres: ug@lomazy.pl; 

3) u sołtysów poszczególnych sołectw. 
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§ 8. Z przeprowadzonych konsultacji zostanie sporządzony protokół w terminie do dnia  

24 marca 2023 r.  

§ 9. Informacja o wynikach konsultacji podana będzie do publicznej wiadomości poprzez 

umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy, Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 10. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarz Gminy Łomazy. 

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

WÓJT GMINY ŁOMAZY 

 

        Jerzy Czyżewski 

 

 


