Uchwała Nr XXXII/230/21
Rady Gminy Latowicz
z dnia 28 grudnia 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Latowicz
w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Latowicz

Na podstawie, art. 4b ust. 1 pkt 1, w związku 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 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) uchwala się,
co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Latowicz
w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Latowicz.
§ 2. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 15 stycznia 2022 r. do
dnia 25 lutego 2022 r.
§ 3.1. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie pisemnej ankiety konsultacyjnej,
której wzór stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Udział w konsultacjach jest dobrowolny.
§ 4. 1. Ankiety konsultacyjne będą udostępnione mieszkańcom gminy:
1) na stanowisku pracy ds. kancelaryjnych i kadr Urzędu Gminy Latowicz, ul. Rynek 6;
2) w Biuletynie Informacji Publicznej;
3) na stronie www.gmina-latowicz.pl;
4) u sołtysów sołectw gminy Latowicz.
2. Wypełnione ankiety konsultacyjne należy dostarczyć w terminie określonym w § 2.
w następujący sposób :
1) złożyć w Urzędzie Gminy Latowicz, ul. Rynek 6 – stanowisko ds. kancelaryjnych i kadr;
2) złożyć u sołtysów sołectw gminy Latowicz.
3. Ankiety konsultacyjne do głosowania w formie elektronicznej będą dostępne na portalu
konsultacji społecznych https://konsultacje.gmina-latowicz.pl/. Uprawnieni do głosowania
mieszkańcy po zarejestrowaniu się na portalu, podaniu swojego imienia, nazwiska, numeru
PESEL, miejsca zamieszkania, będą mogli wyrazić swoją opinię elektronicznie.
§ 5. O terminie oraz sposobie przeprowadzenia konsultacji mieszkańcy Gminy Latowicz zostaną
zawiadomieni poprzez ogłoszenia na tablicach ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu
Gminy.
§ 6. 1. Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji Wójt Gminy Latowicz przedstawi Radzie
Gminy Latowicz wyniki konsultacji.

2. Zbiorcze wyniki konsultacji zostaną przekazane do publicznej wiadomości poprzez
umieszczenie informacji w tym zakresie na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej
Urzędu Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
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