
Zarządzenie Nr 75/2021 

Wójta Gminy Jastrząb 

z dnia 31 sierpnia 2021 roku  

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych  

z mieszkańcami Gminy Jastrząb  

dotyczących wniosku o nadaniu miejscowości Jastrząb statusu miasta 

  

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  2020 r. poz. 513 z późn. zm.)                                  

oraz w związku z uchwałą nr XXX/198/2021 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 25 czerwca 2021r.  

w  sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Jastrząb konsultacji dotyczących wniosku  

o nadanie statusu miasta miejscowości Jastrząb. 

 

zarządzam: 

§ 1. 

1. Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Gminy Jastrząb w sprawie nadania statusu 

miasta miejscowości Jastrząb. 

2. Ustalam kalendarz czynności konsultacyjnych zawierających terminy i miejsca 

przeprowadzenia konsultacji w obwodach konsultacyjnych, wzór zestawienia wyników konsultacji  

w poszczególnych sołectwach, wzór protokołu zawierającego wynik konsultacji, zgodnie  

z załącznikami nr 1, nr 2, nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

3. Terytorialny zasięg konsultacji obejmuje całą gminę Jastrząb.  

  

§ 2. 

1. Konsultacje będą przeprowadzone w formie bezpośredniej - poprzez osobiste składanie 

podpisów na listach konsultacyjnych przez uprawnionych mieszkańców. 

2. Konsultacje będą przeprowadzone w formie zebrań z mieszkańcami sołectw Gminy Jastrząb 

według harmonogramu określonego w załączniku nr 1 do zarządzenia. 

3. Osoby, które nie wezmą udziału w konsultacjach w trybie określonym w § 2 pkt 2 niniejszego 

zarządzenia będą mogły podpisać się na listach konsultacyjnych udostępnianych przez upoważnionych 

do przeprowadzania konsultacji sołtysów wybranego sołectwa Gminy Jastrząb oraz w punkcie 

konsultacyjnym w Urzędzie Gminy w Jastrzębiu w terminie od 1 września 2021 r. do 31 

października 2021 r.  

 

§ 3. 

1. Konsultacje zostaną przeprowadzone przez zespół ds. konsultacji: 

a) podczas zebrań z mieszkańcami w składzie co najmniej 3 członków zespołu ds. konsultacji: 

Albert Bobrowski - pracownik Urzędu Gminy w Jastrzębiu, 



Agnieszka Dąbrowska - pracownik Urzędu Gminy w Jastrzębiu, 

Dorota Sykulska - pracownik Urzędu Gminy w Jastrzębiu; 

b) sołtysów sołectw Gminy Jastrząb na terenie swojego sołectwa; 

c) w punkcie konsultacyjnym w Urzędzie Gminy - pokój nr 4 – uprawniony mieszkaniec może 

podpisać listę konsultacyjną w obecności co najmniej jednego z członków zespołu ds. konsultacji; 

2. Do zadań zespołu ds. konsultacji należy: 

a) sprawowanie stałego nadzoru nad przebiegiem konsultacji, 

b) ustalenie wyników głosowania oddzielnie dla każdego sołectwa, 

c) ustalenie zbiorczych wyników konsultacji, 

d) sporządzenie protokołu z konsultacji, 

e) przekazanie protokołu Wójtowi Gminy i Przewodniczącemu Rady.  

3. Wyniki konsultacji zostaną ustalone i ujęte  w zestawieniu z uwzględnieniem liczby osób 

uprawnionych do głosowania, liczby oddanych głosów popierających, przeciwnych, wstrzymujących 

się. 

4. Wzór zestawienia wyników konsultacji w poszczególnych sołectwach, jak również protokół 

zawierający zbiorcze wyniki konsultacji określają załączniki nr 2 i 3 do niniejszego rozporządzenia. 

5. Zbiorcze wyniki konsultacji zostaną ogłoszone poprzez umieszczenie informacji na tablicy 

ogłoszeń, stronie internetowej Urzędu Gminy w Jastrzębiu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  

w terminie 14 dni od dnia zakończenia konsultacji. 

 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 


