
ZARZĄDZENIE NR 45/2019
WÓJTA GMINY GIZAŁKI

z dnia 7 listopada 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie nadania nazwy ulicy w miejscowości 
Gizałki.

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 506 z późn. zm.), § 1 ust. 3 i 4 załącznika do Uchwały Nr XL/242/2014 Rady Gminy Gizałki z dnia 
11 czerwca 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy 
Gizałki, Wójt Gminy Gizałki zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przeprowadzić z mieszkańcami Gminy Gizałki konsultacje w przedmiocie projektu uchwały Rady 
Gminy Gizałki w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gizałki, stanowiącego załącznik nr 1 do 
zarządzenia.

2. Termin konsultacji rozpoczyna się w dniu 18.11.2019 r. i kończy w dniu 03.12.2019 r.

3. Zakres konsultacji – nadanie drodze wewnętrznej w miejscowości Gizałki nazwy ulica Powstańców 
Styczniowych.

4. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie ankiet skierowanych do mieszkańców gminy wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia.

5. Konsultacje w formie ankiety zostaną przeprowadzone poprzez:

1) opublikowanie treści ankiety na stronie internetowej Urzędu www.gizalki.pl,

2) opublikowanie treści ankiety na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy,

3) udostępnienie formularza ankiety w sekretariacie Urzędu Gminy,

4) zaproszenie do składania opinii listownie na adres Urzędu Gminy lub na adres e-mail: ug@gizalki.pl.

§ 2. Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gizałki 
zostanie podjęta uchwała przez Radę Gminy Gizałki.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Nieruchomości, Środowiska 
i Planowania Przestrzennego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

 

Wójt

Robert Łoza

http://www.gizalki.pl/
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Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 45/2019 

Wójta Gminy Gizałki 

z dnia 7 listopada 2019 r. 

 

           - PROJEKT -  

 

 

 

            Uchwała nr ………….…  

Rady Gminy Gizałki 

z dnia ……………… 

 

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gizałki. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1a ustawy  z dnia 21 

marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z późn. zm.)  i za zgodą właściciela 

terenu, Rada Gminy Gizałki uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Nadać drodze wewnętrznej w miejscowości Gizałki nazwę: ulica Powstańców Styczniowych. 

 

§ 2 

Ulica zlokalizowana jest na działce nr 761 położonej w Gizałkach. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gizałki. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 



 
 

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 45/2019 

Wójta Gminy Gizałki 

z dnia 7 listopada 2019 r. 

 

ANKIETA  KONSULTACJI  SPOŁECZNYCH 

 

Do projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gizałki –  

ulica Powstańców Styczniowych 

 

1. Dane składającego ankietę: 

 

Imię i nazwisko 
 

 

Adres 
 

 

e-mail 
 

 

tel. 
 

 

 

2. Opinia: 

………………………………………………………………………………………………....... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………....... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………....... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

 

………………………………..                                           ……………………………….. 

       (miejscowość, data)          (podpis) 

 




