
Zarządzenie  Nr  17 / 2019 
Wójta Gminy Kodrąb 

  z dnia 24 stycznia 2019 r. 
 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi sołectwa Klizin  

dotyczących zmiany urzędowej nazwy miejscowości. 

Na podstawie art. 30 ust.1w związku  z art. 5a  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm. ) oraz uchwały nr XXIII/155/16 Rady Gminy 

Kodrąb, z dnia 19 października 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kodrąb zarządza się co następuje: 

§ 1.1. Zarządza się przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie zmiany urzędowej nazwy 

miejscowości  Brzezinki. 

2. Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców w sprawie zmiany urzędowej nazwy 

miejscowości   Brzezinki  na   Klizin  Brzezinki. 

§ 2.1. Konsultacje społeczne mają zasięg lokalny i ograniczają się do sołectwa  Klizin. 

2. Konsultacje odbywać się będą w okresie od dnia 1 lutego 2019 r. do 15 lutego 2019 r. 

§ 3.1. Konsultacje przeprowadzone będą w formie ankiety konsultacyjnej przez udzielenie 

odpowiedzi na pytanie: „ Czy jesteś za zmianą urzędowej nazwy miejscowości „ Brzezinki ”  

na   „  Klizin Brzezinki ” 

2. Informacje dotyczące konsultacji społecznych zamieszczone będą na  stronie internetowej: 

www.bip.kodrab.akcessnet.net, w zakładce „ konsultacje społeczne” oraz w sposób 

zwyczajowo przyjęty. 

3. Wzór ankiety konsultacyjnej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 4. 1. Ankiety  konsultacyjne  dostępne będą u sołtysa wsi. 

2. W konsultacjach mogą wziąć udział mieszkańcy sołectwa Klizin. 

3. Wypełnioną ankietę konsultacyjną przekazuje się sołtysowi. 

§ 5. 1. Głosowanie polega na postawieniu znaku „X” w kratce obok jednej wybranej 

odpowiedzi ( TAK  albo  NIE ) na zadane pytanie w ankiecie konsultacyjnej. 

2. Postawienie znak „X” w dwóch kratkach lub nie postawienie znaku „X” w żadnej kratce 

powoduje nieważność oddanego głosu. 

§ 6. Wyniki konsultacji przedstawi się w formie protokołu na stronie internetowej Urzędu 

Gminy Kodrąb, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 

Kodrąb. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega zamieszczeniu na stronie 

internetowej Gminy Kodrąb. 

 

 

http://www.bip.kodrab.akcessnet.net/


                                                                                                                 Załącznik do Zarządzenia  Nr 1  / 2019 
                                                                                                                  Wójta Gminy Kodrąb 
                                                                                                                  z dnia  24.01.2019 r. 

ANKIETA 
                                                       KONSULTACYJNA 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa 
Klizin dotyczących zmiany urzędowej nazwy miejscowości zgodnie  
z zarządzeniem  Nr 17/2019 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 24.01.2019 r. 
 
Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie: 
 

Czy  jesteś za zmianą urzędowej nazwy miejscowości „ Brzezinki ” na nazwę   
„ Klizin Brzezinki ” ? 
 

□  TAK 

 

□   NIE 

 
 
Pouczenie: 
 
1. Głosowanie odbywa się przez postawienie znaku „X” w kratce przy wyrazie „TAK”, jeśli 
jesteś za zmianą nazwy urzędowej Brzezinki na nazwę używaną Klizin Brzezinki albo znak ”X” 
w kratce przy wyrazie „NIE”, jeśli jesteś przeciwny tej zmianie. 
 
2. Wypełnioną ankietę konsultacyjną należy przekazać sołtysowi wsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


