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OBWIESZCZENIE  

WÓJTA GMINY PRZYRÓW 

z dnia 21 grudnia 2022 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Przyrów 

w sprawie nadania miejscowości Przyrów statusu miasta 

Na podstawie Uchwały Nr XXXVII/233/2022 Rady Gminy Przyrów                 

z dnia 21 października 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

z mieszkańcami Gminy Przyrów w sprawie nadania miejscowości Przyrów statusu 

miasta oraz Zarządzenia Nr OR.0050.112.2022 r. Wójta Gminy Przyrów z dnia 

15 grudnia 2022 roku w sprawie określenia terminu przeprowadzenia konsultacji 

z mieszkańcami Gminy Przyrów w sprawie nadania miejscowości Przyrów statusu 

miasta 

Wójt Gminy Przyrów    

podaje do publicznej wiadomości mieszkańców Gminy Przyrów 

informację o terminie, trybie oraz zasadach przeprowadzenia konsultacji 

wynikających z Uchwały Rady Gminy Przyrów Nr XXXVII/233/2022 

z dnia 21 października 2022 r. 

1. Ustala się termin rozpoczęcia konsultacji z mieszkańcami Gminy Przyrów 

w sprawie nadania miejscowości Przyrów statusu miasta  na dzień 22 

grudnia 2022 r. oraz termin ich zakończenia na dzień 31 stycznia 2023 r. 

2. Konsultacje mają zasięg ogólnogminny. 

3. W trakcie trwania konsultacji, na stronie internetowej Gminy Przyrów oraz 

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przyrów, przeprowadzona 

zostanie akcja informacyjna na temat przedmiotu konsultacji. 

4. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej z wykorzystaniem 

formularza ankiety konsultacyjnej stanowiącej załącznik do Uchwały                            

Nr XXXVII/233/2022 Rady Gminy Przyrów z dnia 21 października 2022 roku 

sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Przyrów 

w sprawie nadania miejscowości Przyrów statusu miasta. 

5. Konsultacje będą polegały na zasięgnięciu opinii mieszkańców Gminy Przyrów 

wyrażonej poprzez oddanie głosu: poparcia, przeciwnego lub wstrzymującego 

się w odpowiedzi na pytanie zawarte w ankiecie, o której mowa w pkt. 4: 

"Czy jesteś za nadaniem miejscowości Przyrów statusu miasta?" oraz 

ewentualnym zaprezentowaniu dodatkowych opinii lub propozycji w rubryce 

"Uwagi". 
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6. Formularz ankiety konsultacyjnej będzie dostępny: 

1) w Urzędzie Gminy Przyrów, ul. Częstochowska 7, 42-248 Przyrów, 

2) na stronie internetowej Gminy Przyrów oraz w Biuletynie informacji 

Publicznej. 

7. Wypełnione ankiety można składać: 

1) osobiście w Urzędzie Gminy Przyrów, ul. Częstochowska 7, 42-248 Przyrów, 

2) listownie na adres Urzędu Gminy Przyrów, ul. Częstochowska 7, 42-248 

Przyrów, 

3) pocztą elektroniczną na adres: przyrow@przyrow.pl.  

8. Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji Wójt Gminy Przyrów przedstawi 

Radzie Gminy Przyrów wyniki konsultacji. 

9. Zbiorcze wyniki konsultacji w całej gminie zostaną ogłoszone poprzez 

umieszczenie informacji w tym zakresie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 

Przyrów, na stronie internetowej Gminy Przyrów i w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Gminy Przyrów nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich 

zakończenia. 

 

   

Wójt Gminy Przyrów 
 

 

Robert Nowak 
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