Z AR Z Ą D Z E N I E Nr 52 /2021

z dnia 21.04.2021 r
Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących propozycji
zniesienia urzędowych nazw miejscowości w gminie Koniecpol.
Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt.13 ustawy z dnia 8 marca 1990r
o samorządzie gminnym /j.t Dz. U. 2020 r. poz. 713 z póź.zm. /, oraz uchwały nr
XVIII/103/15 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 26 listopada 2015r w sprawie
zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy
Koniecpol z a r z ą d z a m, co następuje:
§1
1.Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie zniesienia
urzędowych nazw niżej wymienionych miejscowości w Gminie Koniecpol:
- Aleksandrów k.Wąsosza (wieś),
- Borek (osada leśna),
- Ludwinów (osada)
2. Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii mieszkańców na temat zniesienia
nazwy urzędowej w/w miejscowości które nie obowiązują w obecnym
nazewnictwie i dotyczyć będą odpowiednio mieszkańców :
-wsi Wąsosz
-wsi Radoszewnica
-wsi Stary Koniecpol
§2
1.Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 21 kwietnia do
28.04.2021 r,
2.Konsultacje mają zasięg ogólnogminny,
3.Konsultacje będą przeprowadzone w formach:
-ankiet samodzielnie wypełnianych przez respondentów,
4.Ankiety będą do pobrania na platformie ks.koniecpol.pl

§3
Uwagi i opinie mieszkańców należy składać w terminie do 28.04.2021 r. na
ankietach konsultacyjnych stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia:
1) w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol
2) drogą elektroniczną przez platformę ks.koniecpol.pl
§4
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega:
1.zamieszczeniu na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej
bip.koniecpol.pl
2.wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol.

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 52/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol
z dnia 21.04.2021

ANKIETA KONSULTACYJNA
w sprawie zniesienia niżej wymienionych nazw urzędowych miejscowości w
Gminie Koniecpol:
- Aleksandrów k. Wąsosza (wieś),
- Borek (osada leśna),
- Ludwinów (osada),
Propozycja zniesienia nazw:

Propozycja pozostawienia nazw:

proszę zaznaczyć znak „X” w odpowiedniej kratce przy jednej z propozycji.
Dane osoby biorące udział w konsultacjach społecznych:

Imię i Nazwisko

Adres zamieszkania

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych
z opracowanie wyników niniejszej ankiety.

….............................................
podpis

