
Uchwała nr .../2021

Rady Gminy w Janowcu

z dnia ……….. 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Janowiec konsultacji

dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Janowiec.

Na podstawie art. 4 ust. 1 i ust. 2, art. 4b ust. 1 pkt. 1, art. 5a, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2019 r. poz. 506 z późn. zm.).

uchwala, co następuje:

§ 1. 

Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Gminy Janowiec w sprawie wystąpienia

z wnioskiem o nadanie miejscowości Janowiec statusu miasta.

§ 2.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od …….. 2021 r. do ……..2021 r. w poszczególnych

sołectwach Gminy Janowiec, zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Konsultacje z mieszkańcami Gminy Janowiec zostaną przeprowadzone w formie:

1) otwartych spotkań z mieszkańcami, oddzielnie dla każdego sołectwa;

2) zbierania głosów w punkcie konsultacyjnym zorganizowanym w Urzędzie Gminy

w Janowcu.

§ 4.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie bezpośredniej poprzez osobiste składanie podpisów

na listach konsultacyjnych przez mieszkańców według wzoru stanowiącego

zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Do konsultacji uprawnieni są wszyscy mieszkańcy Gminy Janowiec mający pełną zdolność

do czynności prawnych.



§ 6.

W poszczególnych obwodach konsultacyjnych konsultacje prowadzą wyznaczeni pełnomocnicy,

których zadaniem jest czuwanie nad sprawnym i prawidłowym przebiegiem konsultacji oraz

sporządzenie wyników konsultacji  w obwodzie konsultacyjnym.

§ 7.

 Kalendarz czynności konsultacyjnych zawierający w szczególności terminy i miejsca

przeprowadzenia konsultacji w obwodach konsultacyjnych, wykaz pełnomocników ds. konsultacji

oraz wzór protokołu zawierającego wynik konsultacji, zostanie zatwierdzony i podany do publicznej

wiadomości w formie zarządzenia Wójta Gminy Janowiec.

§ 8.

1. Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji Wójt Gminy przedstawi Radzie Gminy wyniki

konsultacji.

2. Zbiorcze wyniki konsultacji zostaną ogłoszone poprzez umieszczenie informacji w tym zakresie na

tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowiec.

§ 10.

 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie

po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.



UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 4 i art. 4 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym status miasta

miejscowości nadaje w drodze rozporządzenie Rady Ministrów. Wydanie rozporządzenia na wniosek

rady gminy wymaga wniosku poprzedzonego przeprowadzeniem konsultacji z mieszkańcami wraz

z uzasadnieniem oraz niezbędnymi dokumentami, mapami i informacjami potwierdzającymi

zasadność wniosku. Zgodnie z art. 5 a ww. ustawy zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji

z mieszkańcami określa uchwała rady gminy.



Załącznik nr 1 do uchwały nr .../2021

Rady Gminy w JANOWCU

z dnia ………………. 2021 r.

WYKAZ SOŁECTW W GMINIE JANOWIEC

1) Sołectwo BRZEŚCE KOLONIA

2) Sołectwo BRZEŚCE

3) Sołectwo JANOWICE

4) Sołectwo JANOWIEC

5) Sołectwo NASIŁÓW

6) Sołectwo OBLASY

7) Sołectwo TRZCIANKI

8) Sołectwo WOJSZYN



Załącznik nr 2 do uchwały nr .../2021

Rady Gminy w JANOWCU

z  dnia ………….. 2021 r.

KONSULTACJE Z MIESZKAŃCAMI GMINY JANOWIEC

W SPRAWIE PRZYWRÓCENIA PRAW MIEJSKICH MIEJSCOWOŚCI JANOWIEC

PRZEPROWADZONE W DNIACH OD …………….. DO …………... 2021 R.

W SOŁECTWIE……………………………………………………………………

L.p. Nazwisko i imię Adres zamieszkania

Wyniki konsultacji:

„TAK” – jestem za

przywróceniem praw

miejskich miejscowości

JANOWIEC

„ NIE”- jestem przeciwny

„0”- wstrzymuję się od

głosu

Podpis


