
Zarządzenie Nr 0050 .l99,20t7
Wójta Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 20 lutego 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazrvy ulicy
Swierczewskiego w miejscowości Soborryce, Gmina Dąbrowa Zielona.

Napodstawie art.5aw zwiąku zart.30 ust. 1i art.33 ust.3 ustawy zdnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 20I6t. poz. 446 z późn. zm.), ustawy z dnia
1 kwietnia 20I6t. o zakazię propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego ptzez
nazry budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2016r.poz.
744 ) oraz Uchwały XXIV/I53|20|2 Rady Gminy Dąbrowa Zięlona z dnia 30 pńdziemika
2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkńcami - Wójt
Gminy Dąbrowa ZtęIona zarządza co następuj e :

§1.

Przędmiotem konsultacji społecznych jest sprawa zmiany nazry ulicy Świerczewskiego
w miejscowości Soborzyce, Gmina Dąbrowa Zielona, zgodnie zzałącznikiem nr 1.

§2.

Konsultacje społeczne, zwane dalej konsultacjami, mają na celu zębranię od ich
uczęstników opinii w sprawie nowej nazry dla obecnej ulicy Świerczewskiego.
Konsultacj e będą prowadzone w formie :

pisemnej, poprzęz udostępnienie aŃiet konsultacyjnych mieszkńcom ulicy
Świerczewskiego, którę należy złożyó w Środowiskowym Domu Samopomocy w
Soborzycach lub w Urzędzie Gminy Dąbrowa Zielona - wzór ankiety stanowi zńącznik
nr 2 do niniej szego zarządzenia.

2) spotkń z Sohysem miejscowości Soborzyce i mieszkańcami ulicy Świerczewskiego.

§3.

Konsultacje społeczne odbywać się będąwokresieoddnia 02marca20l7r. do31marca
20I7r.

W terminie wskazanym w ust. 1 odbędą się planowane spotkania z mieszkńcami, jak
i przyjmowane będą ankiety konsultacyjne od mieszkańców ulicy Świerczewskiego.
AŃiety dostępne będą w Środowiskowym Domu Samopomocy w Soborzycach, Plac
Wolności 1, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, gdzie
również będzie możliwośó składania wypełnionych ankiet.
Ankiety przyjmowane będąw również ptzęz pracownika Referatu Organizacyjnego i Spraw
Społeczno Obywatelskich, w godzinach pracy Urzędu Gminy Dąbrowa Zięlona, Plac
Kościuszki 31, pokój nr 8

3. Z przeprowadzonych konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie, podane do
publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy
(http : //bip. dabrowazielona.pl/)

1.

ż.

1)

1.



1.

§4.

Komórką organizacyjną Urzędu Gminy Dąbrowa Zięlona odpowiedzialną za
PrzeProwadzenie konsultacji społecznych jest Referat Organizacyjny i Spraw Społóczno
Obywatelskich. Sprawę prowadzi inspektor Danuta Struska, ltet. t<Óniartowy 34ljsssots.

!,arządzenie podaje .się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie
Informacji Publicznej pod adresem internetowym http:ńip.dabrowazieloną.o1l i na strónie
|ntern9lowej Urzędu Gminy Dąbrowa Zielona p"a 

"aró(w zakładce konsultacje społeczne) oraz poprzez umieszczeni. nu6ti.y ogłoszeń Urzędu
Gminy Dabrowa Zielona.

§5

WYkonanie zarządzeńa powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego i Spraw
Społeczno Obywatelskich.

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wóit Gminy
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Z AŁ ĄCZNIK NR 2 D O Z ARZ ĄDZENIA
NR 0050.199.2017
WOJTA GMINY DĄBROWA ZIELONA
Z DNIA 20 lutego 2017 r.

ANKIETA KONSULTACYJNA

w sprawie zmiany nazwy ulicy Świerczewskiego polożonej w miejscowości Soborzyce
w gminie Dąbrowa Zielona.

Czy vlyrużasz zgodęna zmianę ulicy Świerczewskiego?

l rar
- -_.
L__] Nte

Propozycj e nowej nanlvy ulicy Świerczewskiego :

D Adama Mickiewicza

f Juliusza Słowackiego

D Jana Kochanowskiego

! własna propozycja

INFORMACJA
Wyrżenie stanowiska następuje poptzęzpostawienie znaku o,x" w kratce przy właŚciwej

odpowiedzi. Postawienie dwóch znaków,,x" albo nie postawięnie znaku,,x" w żadnej kratce
powoduj e nieważnośó głosu.

Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach sąosoby pełnoletnie.

Formularz ankiety konsultacyj nej można ńoZy ó:

l. W Domu Srodowiskowym w Soborzycach,
Plac Wolności 1,

ż. Utzędzie Gminy Dąbrowa Zielona
Plac Kościuszki 31

42-265 Dąbrowa Zięlona
Pokój nr 8.


