
 

 

ZARZĄDZENIE Nr 15 / 2022 

WÓJTA GMINY ŁOPUSZNO 

z dnia 8 marca 2022 roku 
 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łopuszno  

dotyczących wniosku o nadania statusu miasta miejscowości Łopuszno 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.), § 6 uchwały Nr XXXVI / 315 / 2022                      

Rady Gminy w Łopusznie z dnia 17 lutego 2022 roku (Dziennik Urzędowy Województwa  

Świętokrzyskiego z dnia 21 lutego 2022 roku, poz. 769) w sprawie przeprowadzenia                              

z mieszkańcami Gminy Łopuszno konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta 

miejscowości Łopuszno oraz § 3 ust. 1 uchwały Nr V / 42 / 2019 Rady Gminy w Łopusznie                 

z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych                 

z mieszkańcami Gminy Łopuszno (Dziennik Urzędowy Województwa  Świętokrzyskiego                        

z dnia 2 kwietnia 2019 r., poz. 1562)  

Wójt Gminy Łopuszno zarządza, co następuje: 

§ 1 

1. Przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami poszczególnych obwodów 

konsultacyjnych – sołectw Gminy Łopuszno, których przedmiotem jest wniosek o nadanie 

statusu miasta miejscowości Łopuszno. 

2. Terytorialny zasięg konsultacji obejmuje wszystkie sołectwa w Gminie Łopuszno, określone 

w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXVI / 315 / 2022 Rady Gminy w Łopusznie z dnia                    

17 lutego 2022 roku w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Łopuszno konsultacji 

dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Łopuszno. 
 

§ 2 

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone z poszanowaniem wszelkich zasad reżimu 

sanitarnego obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku                                   

z występującymi zakażeniami wirusem SARS – CoV – 2 w następujący sposób: 

1) komisje powołane przez Wójta Gminy Łopuszno udadzą się w dniach od 14 marca                    

2022 roku do 19 marca 2022 roku do poszczególnych sołectw na zebrania 

konsultacyjne według harmonogramu stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego 

zarządzenia. Podczas zebrań mieszkańcy w formie pisemnej określą swoje stanowisko 

wobec wniosku wpisując sformułowanie:  

a) „TAK” – jestem za nadaniem statusu miasta miejscowości Łopuszno 

b) „NIE” – jestem przeciwny nadaniu statusu miasta miejscowości Łopuszno  

c) lub „0” – wstrzymuję się od głosu 

składając osobiście podpis na liście konsultacyjnym, którego wzór stanowi załącznik 

Nr 2 do uchwały Nr XXXVI / 315 / 2022 Rady Gminy w Łopusznie z dnia                    

17 lutego 2022 roku w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Łopuszno 

konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Łopuszno; 



 

 

2) tożsamość mieszkańców ustalana będzie na podstawie dowodu osobistego lub innego 

dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego potwierdzenie tożsamości mieszkańca, 

3) po złożeniu podpisów przez wszystkich uczestniczących w zebraniu konsultacyjnym 

mieszkańców danego sołectwa komisja sporządza protokół według wzoru 

stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia, 

4) protokoły z przeprowadzonych konsultacji ze wszystkich obwodów konsultacyjnych                

– sołectw komisje przekazują pełnomocnikowi Wójta Gminy Łopuszno do spraw 

konsultacji dotyczących wniosku o nadania statusu miasta miejscowości Łopuszno 

celem sporządzenia protokołu końcowego zawierającego zbiorcze wyniki 

przeprowadzonych konsultacji według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3                              

do niniejszego zarządzenia; 

5) Wójt Gminy Łopuszno na podstawie protokołu końcowego ogłosi na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Gminy w Łopusznie i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łopuszno  

zbiorcze wyniki przeprowadzonych konsultacji we wszystkich obwodach 

konsultacyjnych – sołectwach Gminy Łopuszno w terminie do 3 dni liczonych od dnia 

ich zakończenia w ostatnim obwodzie konsultacyjnym. 

§ 3 

Do przeprowadzenia konsultacji społecznych w poszczególnych obwodach konsultacyjnych                   

– sołectwach powołuję trzyosobowe komisje, w skład których wejdzie: 

1) radny Rady Gminy w Łopusznie; 

2) sołtys danego sołectwa Gminy Łopuszno lub przedstawiciel Rady Sołeckiej danego 

sołectwa Gminy Łopuszno; 

3) pełnomocnik Wójta Gminy Łopuszno do spraw konsultacji dotyczących wniosku                   

o nadania statusu miasta miejscowości Łopuszno.  

§ 4 

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Łopuszno. 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                  

 WÓJT GMINY 

/-/ mgr Irena Marcisz 

 

 

 


