
ZARZĄDZENIE NR 8/0050/2016
WÓJTA GMINY STARY LUBOTYŃ

z dnia 1 kwietnia 2016 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących linii komunikacyjnych publicznego
transportu zbiorowego na terenie Gminy Stary Lubotyń.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 
2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a, ust. 4 pkt 1, art. 8 pkt 2
i art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. 
Dz.U. z 2015 r. poz. 1440 z późn. zm.) oraz §1, § 3 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr VII/45/15 Rady Gminy w 
Starym Lubotyniu z dnia 24 września 2015r. r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania 
konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Stary Lubotyń (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2016 r. poz. 
2850), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się o przeprowadzeniu konsultacji społecznych, których przedmiotem jest 
przebieg linii komunikacyjnych w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Stary 
Lubotyń.
2. Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii na temat zasadności przebiegu linii, o których mowa 

w ust. 1.
3. W konsultacjach mogą wziąć udział mieszkańcy Gminy Stary Lubotyń.
4. Konsultacje, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 przeprowadzone zostaną w terminie od 5 kwietnia 

2016 r. do 19 kwietnia 2016 r. włącznie.
5. Konsultacje będą przeprowadzane w formie zapytania ankietowego wg wzoru ankiety 

konsultacyjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
6. Zgłaszane opinie i uwagi przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Stary Lubotyń, Stary Lubotyń 42, 

07-303 Stary Lubotyń lub e-mail: gmina@lubotyn.pl.
7. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Referat Inwestycji i Gospodarowania 

Mieniem.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycji i Gospodarowania 

Mieniem.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
Wójt Gminy

Ireneusz Gumkowski
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/0050/2016
Wójta Gminy Stary Lubotyń

z dnia 1 kwietnia 2016 r.

Ankieta konsultacyjna dotycząca przebiegu linii komunikacyjnych publicznego transportu
zbiorowego na terenie Gminy Stary Lubotyń.

1) Czy obecne linie komunikacyjne na terenie Gminy Stary Lubotyń, w pełni zaspokajają Pana/
Pani potrzeby?

☐ TAK

☐ NIE

2) W przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” proszę o określenie linii komunikacyjnych?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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