
 
 

UCHWAŁA NR XIX/141/2020 
RADY GMINY KOŃSKOWOLA 

z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Końskowola 
w sprawie nadania praw miejskich dla miejscowości Końskowola 

Na podstawie art. 4a ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 t.j.) Rada Gminy Końskowola uchwala, co następuje: 

§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Końskowola w sprawie 
nadania statusu miasta miejscowości Końskowola. 

§ 2. W konsultacjach mają prawo brać udział osoby zamieszkujące na terenie Gminy. 

§ 3. 1.   Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w poszczególnych sołectwach Gminy Końskowola. 

2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie bezpośredniej poprzez osobistą deklarację złożoną na 
liście konsultacyjnej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. W poszczególnych obwodach konsultacyjnych konsultacje prowadzą wyznaczeni pełnomocnicy, których 
zadaniem jest zapewnienie prawidłowego przebiegu konsultacji oraz sporządzenie wyników konsultacji 
w obwodzie konsultacyjnym. 

§ 4. Udział w konsultacjach jest dobrowolny. 

§ 5. Konsultacje odbywać się będą w okresie od 15 października 2020 r. do 15 listopada 2020 r. 

§ 6. 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. 

§ 7. Uzyskane z konsultacji wnioski zostaną przedstawione przez Wójta Gminy Końskowola i uwzględniać 
będą: wyniki konsultacji w całej gminie i wyniki z miejscowości Końskowola, która ma uzyskać status miasta. 

§ 8. Informacje o przeprowadzonych konsultacjach zostaną podane do publicznej wiadomości w Biuletynie 
Informacji Publicznej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Końskowola. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Końskowola. 
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§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego. 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Końskowola 

 
 

Radosław Barzenc 
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Załącznik do uchwały Nr XIX/141/2020 

Rady Gminy Końskowola 

z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

      Wzór karty konsultacyjnej- sołectwo………….. 

CZY JESTEŚ ZA NADANIEM MIEJSCOWOŚCI KOŃSKOWOLA STATUSU MIASTA? 

Lp
. 

Imię i nazwisko Adres 
zamieszkania 

JESTEM ZA JESTEM 
PRZECIW 

WSTRZYMUJĘ 
SIĘ 

Data Podpis 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
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