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ZARZĄDZENIE Nr 368/22 

Wójta Gminy Brody 

z dnia 30 grudnia 2022 r. 
 
 
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Brody  

dotyczących  nadania miejscowości Brody statusu miasta. 

 

 

 Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559),  w związku z uchwałą nr XXXVII/279/22 Rady Gminy Brody 

z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami 

Gminy Brody w sprawie nadania miejscowości Brody statusu miasta zasad i trybu 

przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami, Wójt Gminy Brody zarządza: 

 

 

§ 1. Przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Brody w sprawie: 

przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Brody  dotyczących  

nadania miejscowości Brody statusu miasta. 

 

 § 2. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji przygotowane zgodnie z § 2 Uchwały nr 

XXXVII/279/22 Rady Gminy Brody z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Brody w przedmiocie zmiany statusu 

miejscowości Brody  stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

 

§ 3. Konsultacje prowadzone będą od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 15 lutego 2023 r.  

W konsultacjach społecznych mają prawo brać udział mieszkańcy Gminy Brody uprawnieni 

do głosowania w wyborach powszechnych. Celem konsultacji będzie poznanie opinii 

mieszkańców  na temat nadania miejscowości Brody statusu miasta. 

 

§ 4. 1. Konsultacje społeczne odbywać się będą w następującym trybie: 

a) zebrań wiejskich z mieszkańcami,  

b) przeprowadzeniu badania ankietowego w ten sposób, że  na liście wyrażamy swoją wolę 

wpisując słowo „ ZA” lub „PRZECIW”, 

umożliwienia mieszkańcom złożenia podpisu na liście poparcia w sprawie nadania praw 

miejskich miejscowości Brody, wyłożonej w Urzędzie Gminy Brody i Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Brodach. 

2. Informacje dotyczące terminu spotkań wiejskich w poszczególnych sołectwa będą 

podawane do publicznej wiadomości z tygodniowym wyprzedzeniem. 

 3. W ramach konsultacji społecznych do dnia 15 lutego 2023r. umożliwia się przedstawienie 

przez osoby uprawnione do udziału w konsultacjach, opinii, uwag lub pytań w formie 

pisemnej na adres Urzędu, lub w formie elektronicznej. 

 

§ 5. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych, o których mowa w § 4, opublikowane zostanie 

na stronie internetowej Gminy Brody www.brody.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej 

urzędu www.bip.brody.pl, bezpośrednio na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody ul. Rynek 

2, 68-343 Brody, jak również na tablicach ogłoszeń poszczególnych sołectw, w terminie co 

najmniej 7 dni przed rozpoczęciem konsultacji. 

 

http://www.brody.pl/
http://www.bip.brody.pl/


§ 7. Opinie, uwagi należy składać osobiście w Urzędzie Gminy Brody ul. Rynek 2, 68-343 

Brody w godzinach pracy urzędu, do sołtysów zgodnie z miejscem zamieszkania, drogą 

pocztową na adres Urzędu Gminy Brody ul. Rynek 2, 68-343 Brody w godzinach pracy 

urzędu lub pocztą elektroniczną na adres wojt@brody.pl, w terminie określonym w § 4. W 

przypadku przesłania opinii, uwag i pytań drogą pocztową o zachowaniu terminu decyduje 

data stempla pocztowego. 

 

§ 8. W terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zakończenia konsultacji, należy sporządzić 

informację z przebiegu konsultacji społecznych oraz ich wynik.  

 

§ 9. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich osób. 

 

§ 10. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Brody. 

 

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 368/22 

Wójta Gminy Brody  

z dnia 30 grudnia 2022 r. 

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Brody 

z dnia 30 grudnia 2022 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących konsultacji społecznych  

z mieszkańcami Gminy Brody  dotyczących  nadania miejscowości Brody statusu miasta. 

 

 

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

z 2022 r. poz. 559),  w związku z uchwałą nr XXXVII/279/22 Rady Gminy Brody z dnia 29 

grudnia 2022 r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy 

Brody w sprawie nadania miejscowości Brody statusu miasta zasad i trybu przeprowadzenia 

konsultacji z mieszkańcami, Wójt Gminy Brody informuje, że: 

 

 

§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Brody. 

§ 2. Konsultacje prowadzone będą od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 15 lutego 2023 r.  

W konsultacjach społecznych mają prawo brać udział mieszkańcy Gminy Brody uprawnieni do 

głosowania w wyborach powszechnych. Celem konsultacji będzie poznanie opinii mieszkańców 

na temat nadania miejscowości Brody statusu miasta. 

 

§ 3.1 Jako rodzaj konsultacji zgodnie z § 2 Uchwały XXXVII/279/22 Rady Gminy Brody z dnia 

29 grudnia 2022 r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy 

Brody w sprawie nadania miejscowości Brody statusu miasta  ustala się tryb : 

a) zebrań wiejskich z mieszkańcami,  

b) przeprowadzeniu badania ankietowego w ten sposób, że  na liście wyrażamy swoją wolę 

wpisując słowo „ ZA” lub „PRZECIW”, 

umożliwienia mieszkańcom złożenia podpisu na liście poparcia w sprawie nadania praw 

miejskich miejscowości Brody, wyłożonej w Urzędzie Gminy Brody i Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Brodach. 

 

2. komunikacja pisemna umożliwiająca przedstawienie przez osoby uprawnione do  

udziału w konsultacjach, opinii, uwag lub pytań w formie pisemnej do dnia 15 lutego 2023 r. 

 

§ 4. Opinie, uwagi i pytania należy składać osobiście w Urzędzie Gminy Brody ul. Rynek 2, 68-

343 Brody w godzinach pracy urzędu, do sołtysów poszczególnych wsi , drogą pocztową na 

adres Urzędu Gminy Brody ul. Rynek 2, 68-343 Brody w godzinach pracy urzędu lub pocztą 

elektroniczną na adres wojt@brody.pl, w terminie określonym w § 2. W przypadku przesłania 

opinii, uwag i pytań drogą pocztową o zachowaniu terminu decyduję data stempla pocztowego. 
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              Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 368/22 

                                                                                                                                                                                            Wójta Gminy Brody  

 z dnia 30 grudnia 2022 r. 

   Ogłoszenie 
  

Wójt Gminy Brody zaprasza mieszkańców 

sołectwa …………….. na zebranie wiejskie 

w sprawie konsultacji społecznych 

dotyczących zmiany statusu  miejscowości 

Brody, które odbędzie się……….o godzinie 

……w sali świetlicy wiejskiej w 

…………… 



lub  zwyczajowym miejscu spotkań 

mieszkańców. 


