
Dzwola, dnia 27 stycznia 2010 r. 

ZAWIADOMIENIE 

Uprzejmie informuję, że w dniu 30 stycznia 2020 r. w świetlicy wiejskiej  

we Flisach o godzinie 16
00

 oraz 31 stycznia 2020 r. w Remizie OSP  

w Zdzisławicach o godzinie 16
00

 odbędą się zebrania z mieszkańcami  

Gminy Dzwola. 

Zebrania zwołuje się, aby przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie zniesienia: 

1) urzędowej nazwy miejscowości Flisy (osada leśna); 

2) urzędowej nazwy miejscowości Zdzisławice (osada leśna).  

 

W konsultacjach mogą wziąć udział mieszkańcy Gminy Dzwola, posiadający czynne 

prawo wyborcze do Rady Gminy Dzwola, tzn. ci obywatele polski oraz obywatele Unii 

Europejskiej niebędący obywatelami polskimi, którzy najpóźniej w dniu udziału  

w konsultacjach kończą 18 lat, oraz stale zamieszkują na obszarze Gminy Dzwola.  

Nie ma czynnego prawa wyborczego osoba: 

1) pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sadu; 

2) pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu; 

3) ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sadu.  

Konsultacje będą trwały do 6 lutego 2020 roku, a zatem ci z Państwa, którzy nie mogą 

uczestniczyć w zebraniu w wyznaczonym dniu, będą mogli złożyć wypełnioną                          

i podpisaną ankietę osobiście w Urzędzie Gminy Dzwola (sekretariat lub pokój nr 1), przesłać 

pocztą na adres Urząd Gminy Dzwola, Dzwola Nr 168, 23-304 Dzwola lub przesłać pocztą 

elektroniczną wypełniony i podpisany skan ankiety na adres e-mail ugdzwola@mbnet.pl,  

a także przekazując ankietę sołtysowi. Każdy uprawniony uczestnik konsultacji może złożyć 

tylko jedna ankietę.  

    

Druki ankiet można pobrać w Urzędzie Gminy Dzwola (sekretariat lub pokój nr 1)  

lub na stronie internetowej Urzędu Gminy Dzwola https://dzwola.eu oraz 

http://ugdzwola.bip.lubelskie.pl  

Jeżeli w wyznaczonym terminie zebranie wiejskie nie uzyska obecności wymaganej liczby 

mieszkańców (10 % uprawnionych mieszkańców sołectwa), kolejne zebranie odbędzie się 

w drugim terminie, w tym samym dniu, po upływie pół godziny od wyznaczonej wcześniej 

godziny bez względu na liczbę obecnych.  

Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców do udziału w zebraniu i uczestnictwa                           

w konsultacjach. 

       Wójt Gminy Dzwola 

                           /-/ Wiesław Dyjach 
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