
 
 

UCHWAŁA NR L/391/22 
RADY GMINY UJAZD 

z dnia 18 stycznia 2022 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania miejscowości Ujazd statusu 
miasta 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 4a ust. 1 art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Ujazd w sprawie 
wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Ujazd statusu miasta. 

§ 2. 1. Do konsultacji uprawnieni są wszyscy pełnoletni mieszkańcy gminy Ujazd. 

2. Każdy mieszkaniec może wziąć udział w konsultacjach tylko jeden raz. 

§ 3. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie ankiety konsultacyjnej, której wzór stanowi załącznik 
do niniejszej Uchwały. 

2. W celu sprawnego przeprowadzenia konsultacji społecznych Wójt Gminy Ujazd może powołać zespół 
konsultacyjny. 

3. O terminie oraz sposobie przeprowadzenia konsultacji mieszkańcy gminy Ujazd zostaną powiadomieni 
poprzez ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ujazd pod adresem 
http://www.bip.ug.ujazd.com.pl/, na stronie internetowej gminy Ujazd pod adresem http://www.ujazd.com.pl/  
oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i poszczególnych sołectw. 

4. Termin konsultacji, skład zespołu konsultacyjnego oraz wzór protokołu zawierającego zbiorcze wyniki 
konsultacji zostaną określone zarządzeniem Wójta Gminy Ujazd. 

5. Wójt Gminy Ujazd zobowiązany jest do przeprowadzenia konsultacji społecznych w terminie do dnia 
15 marca 2022 r. i przedstawienia Radzie Gminy zbiorczych wyników konsultacji. 

6. Zbiorcze wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach 
ogłoszeń Urzędu Gminy w Ujeździe i w sołectwach oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej 
Gminy Ujazd i na stronie internetowej Gminy Ujazd. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ujazd. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 20 stycznia 2022 r.

Poz. 412

http://www.bip.ug.ujazd.com.pl/
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego. 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Ujazd 

 
 

Grzegorz Wilkowski 
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ANKIETA KONSULTACYJNA

w sprawie nadania miejscowości Ujazd statusu miasta

Celem niniejszych konsultacji jest poznanie przez władze gminy Ujazd stanowiska mieszkańców

odnośnie nadania miejscowości Ujazd statusu miasta.

Wyniki konsultacji będą stanowiły załącznik do wniosku Rady Gminy Ujazd w sprawie nadania

miejscowości Ujazd statusu miasta.

Prosimy o wyrażenie swojej opinii w niniejszej sprawie odpowiadając na pytanie:

Czy jest Pan/Pani za nadaniem miejscowości Ujazd statusu miasta?

Proszę postawić znak „X” w odpowiedniej kratce, zaznaczyć można tylko jedną odpowiedź.

Jestem za Jestem przeciw Wstrzymuję się

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Podpis wypełniającego

Data wypełnienia ankiety

Wypełnioną ankietę należy złożyć we terminie do dnia ……… 2022 r. w jednym z poniżej wskazanych sposobów:

1) do skrzynki podawczej z napisem „Konsultacje” znajdującej się w budynku Urzędu Gminy w Ujeździe, pl.

Kościuszki 6, 97-225 Ujazd w godzinach pracy urzędu;

2) do skrzynki podawczej z napisem „Konsultacje” znajdującej się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w

Ujeździe, Osiedle Niewiadów 43, 97-225 Ujazd, w godzinach pracy GOK;

3) przesłać na adres: Urząd Gminy w Ujeździe, pl. Kościuszki 6, 97-225 Ujazd;

4) przesłać drogą elektroniczną w formie skanu na adres email: konsultacje@ujazd.com.pl .

Załącznik do uchwały Nr L/391/22

Rady Gminy Ujazd

z dnia 18 stycznia 2022 r.
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