
Załącznik nr 5  
do Zarządzenia Nr 68/2019 

Wójta Gminy Lubin 
z dnia 09.01.2019 r. 

 

KALENDARZ CZYNNOŚCI 
dotyczących przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy 

Lubin w sprawie zmiany granic Gminy Lubin 
 

Data/termin  

wykonania czynności 

Przedmiot czynności konsultacyjnych 

Niezwłocznie po podpisaniu 
niniejszego Zarządzenia 

Ogłoszenie Zarządzenia poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
w Lubinie, tablicach ogłoszeń  w sołectwach Gminy Lubin, stronie internetowej 

gminy www.ug.lubin.pl oraz BIP www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl. 

11 stycznia 2019 r. Zawiadomienie o przedmiocie, terminie zasięgu i trybie przeprowadzenia 
konsultacji społecznych – umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Gminy w Lubinie, tablicach ogłoszeń  w sołectwach Gminy Lubin, stronie 
internetowej gminy www.ug.lubin.pl, BIP www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl oraz 

w prasie o zasięgu gminnym. 

Od 14 stycznia 2019 r. – 
zgodnie ze statutami 

Sołectw 

Zawiadomienie o terminach zebrań wiejskich w poszczególnych miejscowościach - 
zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubinie, tablicach ogłoszeń 

 w sołectwach Gminy Lubin, stronie internetowej gminy www.ug.lubin.pl oraz BIP 
www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl. 

Od 14 stycznia 2019 r. Zawiadomienie o miejscach i terminach dyżurów pełnionych w poszczególnych 
miejscowościach - zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubinie, 

tablicach ogłoszeń  w sołectwach Gminy Lubin, stronie internetowej gminy 
www.ug.lubin.pl oraz BIP www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl. 

Do 21 stycznia 2019 r. Powołanie komisji do przeprowadzania konsultacji – 
Zarządzenie Wójta Gminy Lubin. 

Od 21 stycznia 2019 r. 
do 24 lutego 2019 r. 

Przeprowadzanie konsultacji na zebraniach wiejskich. 

Od 21 stycznia 2019 r. 
do 8 marca 2019 r. 

Przeprowadzanie konsultacji w trakcie indywidualnych spotkań z mieszkańcami. 

Od 21 stycznia 2019 r. 
do 8 marca 2019 r. 

Przeprowadzanie konsultacji w trakcie dyżurów pełnionych w poszczególnych 
miejscowościach. 

Od 25 lutego 2019 r. 
do 8 marca 2019 r. 

Przeprowadzanie konsultacji w Referacie  Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich 
Urzędu Gminy w Lubinie – pokój nr 28. 

Do dnia 22 marca 2019 r.  Przedstawienie przez Wójta Gminy Lubin wyników konsultacji społecznych 
w formie protokołu mieszkańcom Gminy za pośrednictwem ogłoszeń 

zamieszczonych na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubinie, tablicach ogłoszeń 
 w sołectwach Gminy Lubin, stronie internetowej gminy www.ug.lubin.pl, BIP 

www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl oraz w prasie o zasięgu gminnym. 

Najbliższa sesja Rady Gminy 
Lubin po zakończeniu 

konsultacji 

Przedstawienie przez Wójta Gminy Lubin wyników konsultacji społecznych 
w formie protokołu Radzie Gminy Lubin. 
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