
 

 

UCHWAŁA NR IX/83/19 

RADY MIEJSKIEJ W ŁOBŻENICY 

z dnia 28 czerwca 2019 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zniesienia Samorządu Mieszkańców 

Miasta Łobżenicy 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506), § 7 ust. 1 pkt 2 uchwały nr XLVIII/403/18 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 24 września 2018 r. 

w sprawie Statutu Gminy Łobżenica (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 10.10.2018 r. poz. 7746) oraz § 

4 ust. 1 uchwały nr XXXVII/240/2006 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 31 mara 2006 r. w sprawie zasad 

i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Łobżenica (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 

8 maja 2006 r. nr 66 poz. 1690) uchwala się co następuje: 

§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta Łobżenicy w celu 

poznania ich opinii o zniesieniu Samorządu Mieszkańców Miasta Łobżenicy. 

§ 2. 1. Konsultacje będą przeprowadzone w formie pisemnej, poprzez udostępnienie formularzy 

konsultacyjnych mieszkańcom, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od 05 sierpnia 2019 r. do 23 sierpnia 2019 r. 

§ 3. 1. Ankieta konsultacyjna o której mowa w § 2 ust. 1 będzie do pobrania: 

1) w Sekretariacie Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica, ul. Sikorskiego 7, 89-310 Łobżenica 

2) na stronie internetowej www.lobzenica.pl    

2. Wypełnione ankiety konsultacyjne można składać: 

1) osobiście do Sekretariatu Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica, ul. Sikorskiego 7, 89-310 Łobżenica 

2) pocztą elektroniczną na adres konsultacje@lobzenica.pl    

3) pocztą na adres Urząd Miejski Gminy Łobżenica, ul. Sikorskiego 7, 89-310 Łobżenica 

§ 4. W przypadku przesyłania formularza konsultacyjnego pocztą tradycyjną liczy się data wpływu 

formularza do Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica. Formularze przesłane po wskazanym terminie nie będą 

rozpatrywane. 

§ 5. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy stale zamieszkujący w Łobżenicy, 

którzy w dniu odpowiadającym dacie rozpoczęcia konsultacji mają ukończone 18 lat. 

§ 6. Mieszkaniec biorący udział w konsultacjach może tylko raz wyrazić swoją opinię. 

§ 7. Konsultacje są ważne bez względu na liczbę osób biorących w niej udział. 
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§ 8. Z przeprowadzonych konsultacji społecznych sporządzone zostanie sprawozdanie, które będzie podane 

do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica www.lobzenica.pl   

oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu, w terminie 14 dni od upływu terminu wyznaczonego do składania ankiet 

konsultacyjnych. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobżenicy. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady 

(-) Antoni Kapeja 
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